TARTALOM
Nincs idő
a meggyőzésre
Jordán Ferenc hálózatkutató
biológus a Balatonról és a
klímahelyzetről.
4. oldal

Irány az olimpia!
BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA
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Közös európai úton
A magyar kultúra napja
két dologra emlékeztet
minket: egyrészt sokat
kell még tennünk azért,
hogy a magyarságot,
a jobbik arcunkat megismerjék Európában,
másrészt meg kell
találnunk az utat más
nemzetekhez, azért,
hogy mi magunk is
megtaláljuk a helyünket
Európában – fogalmazott a magyar kultúra
napján tartott ünnepi
beszédében Navracsics
Tibor kormánybiztos.

Bóka István és Porga Gyula az együttműködési megállapodás aláírásakor
dást írt alá. Az EKF 2023
projekt keretén belül közös
kulturális és idegenforgalmi
programokat alakítanak ki, és
azokat együtt valósítják meg.
Közösen pályáznak, együtt
jelennek meg idegenforgalmi
vásárokon, bemutatókon.
– Veszprémnek az a jövője,
ha arcát a Balaton felé fordítja.
Balatonfüreddel keressük a
közös pontokat, közösen megmutathatjuk Európának, milyen különleges régió a miénk
– fogalmazott Porga Gyula,
Veszprém polgármestere, aki
hozzátette: a helyi lakosok
aktivitása tudja megtölteni
majd tartalommal a két város
együttműködését.
Bóka István, Balatonfüred
polgármestere kiemelte: bár

Nagy Sándorné
Az Anna Grand Hotelben
rendezett ünnepségen átadták
a Balatonfüred Kultúrájáért
kitüntetést, amelyet Nagy
Sándorné Éva vehetett át.
Nagy Sándorné 2006 óta a
Balatonfüred és Környéke
Múzsa Művészeti Közhasznú
Egyesület aktív tagja és menedzsere. Az egyesület jelentős
részt vállal a város kulturális
életében, évente több kiállítást
és programot szerveznek,
amelyek sikeres lebonyolításához nagyban hozzájárul
szakértelme, aktivitása, megbízhatósága és jó szervezőképessége – szólt a laudáció.
Főszervezője a Sirály Táncfesztiválnak, 2010 óta tagja a
Romantikus Reformkori Fesztivál szervezőbizottságának, a

– Az itt kezdődő közösségi
együttműködés egy újjászületést hozhat. Rendkívül fontos,
hogy 2023-ra, az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programra koncentráljunk, fontos,
hogy tegyük félre az ellentéteinket és irigységeinket. Veszprém és Balatonfüred a magyar
kultúra két bástyája, ez a két
város közel áll egymáshoz,
együtt tud nagyot alkotni.
Mindannyiunknak az a célja,
hogy ezt a térséget európai
szinten is megmutassuk, és
európai szintűvé tegyük – zárta beszédét Navracsics Tibor.
Az ünnep keretében Balatonfüred és Veszprém az idegenforgalmi, oktatási és kulturális területekre koncentráló
együttműködési megállapo-

Megemlékezés
Kölcsey Ferenc
szobránál

Őszre elkészül a gimnázium

Fotó: Gazsi

A rendezvényen Veszprém
és Balatonfüred együttműködési megállapodást kötött,
majd átadták Balatonfüred
kulturális díját, amelyet Nagy
Sándorné Éva vehetett át.
– Az igazán lényeges dolgok helyi szinten, az emberek
között történnek. A hétköznapi kultúra a lényeges, hiszen
ebből nőtt ki a magaskultúra,
és ebből nőnek ki az emberi
kapcsolatok, amelyek összekötik a nemzeteket. A személyes kapcsolatok átírják a
nemzeti határokat, emberi
közösségeket hoznak létre. Ez
számunkra is adott itt, a Balaton-felvidéken – mondta
Navracsics Tibor kormánybiztos az Anna Grand Hotelben
rendezett ünnepségen.

Január 22-én ünnepeljük
meg a magyar kultúra napját,
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le a Himnusz
kéziratát. A költő füredi szobránál megemlékezést tartottak, amelyen részt vettek a
város vezetői és a helyi iskolák diákjai is. Kölcsey szobránál Molnár Judit önkormányzati képviselő, a humán
bizottság elnöke mondott beszédet
BFN

Várhatóan ez év október
végén visszaköltözhetnek
a diákok a Lóczy Lajos
Gimnázium megújult
épületébe. Az intézmény
felújítása jó ütemben
halad, az egymilliárdos
beruházás határidőre
elkészülhet. A tervek
szerint a 2020/2021-es
tanév őszi szünetére
befejeződik az épület
teljes felújítása.
– A napokban egyeztettem
a beruházás kivitelezőjével.
Tájékoztatása szerint a külsőbelső munkálatok jól haladnak, sőt arra is van esély, hogy
a szerződésben vállalt egyéves munkafolyamat határideje előtt, szeptember elején át
tudják adni műszakilag az
épületet. A kivitelező cég tisztában van az elvárásokkal,
mindent megtesznek annak
érdekében, hogy a gimnázium
tanulói minél előbb visszaköltözhessenek a tanintézmény
falai közé. Ez reálisan az októberi őszi szünetben történhet
meg – tudtuk meg Bóka István
polgármestertől.

Az iskola átépítése tavaly
októberben kezdődött el, a
kivitelezési munkák befejezésére egy év áll rendelkezésre.
Az épület műszaki átadása
után lehet elindítani a használatbavételi eljárást, amely
optimális esetben két hetet
vesz igénybe, ennek lezárása
után költözhetnek vissza a
diákok a Lóczy Lajos Gimnáziumba.
Az iskola bontási munkálatai után elkezdődött az építés, a régi épület tetejére részben felhelyezték az új könnyűszerkezetes elemeket, a belső
munkálatok is jól haladnak. A
beruházásnak nem része az
iskola átriumos belső udvará-

Navracsics Tibor
Veszprém jóval nagyobb, gazdaságilag erősebb város, mégis sok közös pontja van Balatonfüreddel: a kultúra elkötelezett hívei vagyunk.

nak a felújítása. Bár az udvar
viszonylag jó állapotban van,
az önkormányzat úgy döntött,
ha már teljesen megújul az
intézmény, akkor a legfontosabb közösségi terét is megújítják.
– Fontos, hogy a diákok
közösségi tere is látványos,
szép legyen, ezért kértem egy
árajánlatot az udvar megújítására. 30 millió forint költséggel számolunk, még nem dőlt
el, hogy az önkormányzat
tisztán önerőből vagy valamilyen együttműködéssel fedezi
a beruházást, de az biztos,
hogy megújítjuk az iskola
udvarát is – fogalmazott Bóka
István, aki hozzátette: az in-

Böröcz Bence lesz a tokiói
nyári olimpia legfiatalabb
vitorlás-versenybírója.
11. oldal

tézmény új bútorokat és eszközöket is kap.
A gimnázium 430 diákja
jelenleg – a Balatonfüredi
Tankerületi Központ szervezésében – a város hét különböző helyszínén elhelyezve
tanul. A Hotel Agro, illetve
annak területére telepített iskolakonténerek, a Bartók Béla
utcai épület, a piros iskola a
legfőbb helyszínek. A tervek
szerint a gimnazisták ugyanitt
kezdik el majd a következő
tanévet, és az őszi szünetben
történik meg a visszaköltözés.
Mint arról korábban már
beszámoltunk, az uniós és
hazai forrás fedezte beruházás
révén európai színvonalú körülmények között tanulhatnak
majd a gimnázium diákjai.
Ekkora volumenű fejlesztésre
még nem volt példa a 62 éves
tanintézmény életében.
A gimnázium egy új, hét
tantermes emeletet kap, modernizálják a meglévő épületet, és jelentős energetikai
fejlesztés is megvalósul: kicserélik a nyílászárókat, korszerűsítik a hőszigetelést, ilMT
letve a fűtést. 

Balatonfüredi Művészklub
titkára. Vidám személyisége
mellett páratlan a munkabírása, fiatalokat megszégyenítő
lendülettel és gondossággal
végzi a rábízott feladatokat.
A városért kifejtett sokoldalú tevékenysége elismeréseként vehette át a Balatonfüred
Kultúrájáért Díjat.
Az ünnepségen közreműködött Kéri Kitty színművész,
a Ferencsik János Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai:
Küronya Veronika és Szabó
Csilla, akinek tanítványai
Beethoven IX. szimfóniájának
negyedik tételét, az Örömódát
is előadták. A gálaműsoron a
veszprémi Orlando Énekegyüttes szerepelt, Vikman Pál
vezényletével.  Martinovics

Kézilabdaközpont létesül
Az ország hat városában
állami támogatásból új kézilabda-akadémiák létesülnek,
közülük az egyik Füreden lesz.
A város Veszprémmel közösen
vezeti majd az utánpótlásképző szakmai központot.
Budapesten az FTC, Debrecenben a DVSC, Győrben a
Győri Audi ETO, Szegeden a
Mol-Pick Szeged, Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda
Akadémia (Neka), Balatonfüreden és Veszprémben pedig a
Balatonfüredi KSE és a Telekom Veszprém közös vezetésével, rendszerében folytatódik a kézilabdázók képzése 14
éves kortól.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Megyebál
Február 8-án rendezi meg a
megyebált Veszprémben a
megyeháza Szent István-termében a megyei önkormányzat és a megye napilapja, a
Napló kiadója, a Mediaworks
Hungary Zrt. Idén a díszvendég Balatonfüred városa lesz.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Együtt szexik lehetünk
2023-ban Veszprém lesz
Európa kulturális
fővárosa. A programot
nem egyedüli városként,
hanem régióban gondolkodva valósítják meg,
amelyben más települések mellett Balatonfürednek is komoly
szerepe lesz. Porga
Gyulát, a megyeszékhely
polgármesterét kérdeztük az Európa kulturális
fővárosa évadról és
arról, miért kötöttek
különmegállapodást
Balatonfüreddel.
– 2023-ban, amikor ténylegesen viseljük az Európa
Kulturális Fővárosa címet,
nyilván rengeteg figyelem
irányul majd ránk itthonról és
külföldről egyaránt. Ennél
azonban fontosabbnak tartom,
hogy mit ad nekünk ez a program, hogyan tudunk élni ezzel
a lehetőséggel, mit tudunk
megőrizni belőle – így Porga
Gyula, Veszprém polgármestere. Nem egy fesztiválsorozatban gondolkodunk, sokkal
inkább közösség- és városfejlesztő programot szeretnénk
megvalósítani. Újragondoljuk
az eddigi kapcsolatainkat,
mindennapjainkat. Vannak
meglévő komoly értékeink
Balatonfüreden, Veszprémben
és a többi balatoni településen
is, ezek az alapok, de változtatnunk kell, művészeti, közösségfejlesztő válaszokat kell
adnunk a térségünket érintő
21. századi kihívásokra.
– A program a térség gondjaira is keresi a megoldásokat.
– Az egyik közös gondunk
a szezonalitás. Ezzel szakítanunk kellene, megmutatni,
hogy ez a vidék nem csupán a
három nyári hónapban izgalmas, hiszen ezen kívül is
pezsgő kulturális élet van itt.
Meg kell mutatnunk magunkat
programokkal, képzésekkel.
Fel kell készítenünk erre a

Porga Gyula, Veszprém polgármestere
vállalkozókat, hiszen sok esetben az önkormányzatok részéről lenne szándék, lennének
ötletek, de a vállalkozók partnersége nélkül, főleg hosszú
távon, ezek megvalósíthatatlanok.
A másik probléma az elszigeteltség. A térségünkben
zárványként működünk, külön-külön a kis települések, a
városok, a Bakony és a Balaton, ezen is mindenképp változtatni kell. Programokra van
szükség, tartalommal megtöltött civil és önkormányzati
együttműködésekre.
Gond az is, hogy a fiatalok
elköltöznek a térségből. Középiskolásként még itt tudjuk
tartani őket, az egyetemi évek
alatt viszont már nehezen, nem
vagyunk versenyképesek,
Budapest mellett a külföldi
intézmények is konkurenciát
jelentenek. A pályakezdést a
fiatalok többsége máshol képzeli el. Viszont abban az életszakaszban, amikor a nyugalom, a természetes környezet,
a közszolgáltatások minősége,
a gyermeknevelés feltételei
válnak fontossá, akkor a térség
piacképes. Az a feladat tehát,

Elismerés a Probiónak

hogy jó minőségű munkahelyeket tudjunk kínálni, adottságait tekintve a régió a hazai
kreatív ipar egyik fellegvára
lehetne. Ha ez megvalósul,
akkor szexivé válhat a régiónk, és meg tudjuk tartani a
fiatalokat.
– Az elvek már publicitást
kaptak, viszont kevesebbet
hallunk a program költségvetéséről. Az EKF-en belül
mennyiből gazdálkodhat a
régió?
– Egyelőre nem lehet számszerűsíteni. Nem az infrastruktúra fejlesztése kapott hangsúlyt a pályázatunkban. Nem
ígértük meg komplett városnegyedek felújítását, különböző építkezéseket, mert ezek
csupán eszközök – nyilván, ha
erre van szükség, akkor meg
fogjuk tenni ezt is, de nem
ezen van a hangsúly. Erős
közösségeket kell létrehoznunk, meg kell szólítani minél
több szervezetet és lakost, el
kell érni, hogy magukénak
érezzék a programot, sőt legyenek annak aktív formálói.
Kész a program váza, a
struktúrát kialakítottuk. Több
korábbi európai kulturális fő-

város vezetőségével felvettük
a kapcsolatot, felsoroltak sok
olyan hibát, amit jó lenne elkerülni. Ezen dolgozunk most.
Tavaly 500 millió forintot
kaptunk a projekt előkészítésére, a parlament 2020-as
költségvetésének terhére pedig további ötmilliárdot kapunk, szintén előkészítésre.
Hogy a következő években
milyen költségvetésre lesz
szükségünk, még nem tudjuk.
– A következő hónapok teendői?
– El kell indítani a folyamatokat. Vállaltunk különböző programokat, most úgy látom, ezek 80 százalékát meg
tudjuk valósítani. Szeretnénk
egy olyan pályázati rendszert
kialakítani, amely támogatja
és ösztönzi a civil kezdeményezéseket. Azt valljuk, akiben van aktivitás, az kapjon
támogatást. Nagy munka vár
ránk, ráadásul nem egy városra kell koncentrálnunk, hanem
egy térségre.
– A magyar kultúra napján együttműködési megállapodást kötött Balatonfüred
és Veszprém. Mi ezzel a szándékuk?
– Az együttműködési megállapodás független a 2023-as,
szintén közös programtól, bár
természetesen kapcsolódhatnak egymáshoz. Aláírtunk egy
megállapodást, amely reményeink szerint megerősíti az
eddig is létező kapcsolatainkat. A veszprémieknek eddig
is a mindennapjaik része volt
Füred, és fordítva, sőt, a két
város kulturális produkciói is
megjelennek a településeken.
Abban bízunk, hogy ez az
együttműködés nagy nyilvánosságot ad, talán nagyobb
inspirációt is, így új lendületet
kaphatnak a két város közötti
kapcsolatok. Ha ez megvalósul, akkor elértük a célunkat,
2023-ban úgyis szorosan
együtt kell dolgoznunk. 


Martinovics Tibor

Folytatódik a vasúti
vonal villamosítása
Április 30-ig pótlóbuszok járnak Székesfehérvár és Balaton
füred között.

Január 15-étől újra dolgoznak a kivitelezők az északbalatoni vasútvonal villamosításán. A munkálatok a Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszt érintik, emiatt itt
pótlóbuszok szállítják az utasokat, valamint Balatonfüred
és Tapolca között módosított
menetrend szerint közlekednek a személyvonatok, a
gyorsvonati közlekedés tavaszig szünetel. A Székesfehérvár és Balatonfüred között
közlekedő pótlóbuszokkal
minden, a vasútvonallal érintett település elérhető, csatlakozásuk pedig biztosított a
fővárosba és a fővárosból. A
buszok Székesfehérvárról
Balatonfüredre 4.55 és 18.55
között, minden páros óra 55.
percében indulnak. Az első
pótlóbusz 3.40-kor, az utolsó
23 órakor indul Székesfehérvárról. Balatonfüredről Székesfehérvárra 3.13-kor, 5.08kor, 5.50-kor, 20.45-kor,
21:30-kor, valamint 7.08 és
19.08 között minden páratlan
óra 8. percében indulnak buszok a vonatok helyett. Emellett a MÁV-Start Zrt. közvetlen buszokat indít napi 4 alkalommal Balatonfüredről a
lepsényi vasútállomásra is és
onnan vissza, ezekkel a járatokkal a dél-balatoni vonatokra biztosítják a csatlakozást. A
vágányzárat a 96 méter hosszú
balatonakarattyai alagút átépítése indokolja, itt ugyanis a
jelenleginél méllyebbre kell
süllyeszteni a vasúti pályát,
hogy a felsővezeték beférjen
az alagútba, de folyik a felsővezeték-tartó oszlopok alapozása is. A Szabadbattyán–Tapolca–Keszthely villamos
üzem kiépítésének első ütemében átépül Polgárdi, Balaton-

kenese, Balatonfűzfő és Alsóörs állomás.
A villamosításhoz kapcsolódóan vágányszabályozási
munkákat is végeznek majd
mintegy 46 kilométeren, valamint öt és fél kilométer hosszban átépül a meglévő vágány
az alépítmény megerősítésével
együtt. A projekt keretén belül
bővítik a szabadbattyáni
transzformátor-alállomást,
amely majd a szerelvények
közlekedéséhez szükséges
villamos áramot biztosítja. A
nyári turisztikai szezon idejére
felfüggesztik a jelentősebb
építést, hogy a vasúti közlekedés a frekventált időszakban
zavartalan legyen a északi
partra. A Szabadbattyán–Balatonfüred szakasz villamosítása
után, várhatóan 2021 nyarától
gyors és környezetbarát villamosított vasúti kapcsolat jön
létre az észak-balatoni térség
települései, valamint a főváros
között. Megszűnik a székesfehérvári mozdonycsere is, ami
önmagában 15 perc menetidő-csökkenést jelent majd. A
második ütem megvalósulásáig, azaz a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely szakasz villamosításáig ideiglenesen Balatonfüreden cserélnek majd
mozdonyt a gyorsvonatokon,
emiatt a városban az Ady
Endre utcai átjáróban hos�szabb sorompózárra készülhetnek az autósok. 2025-től
azonban már a teljes szakaszon villamos üzemű szerelvények közlekedhetnek majd. A
mostani első szakasz az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program keretében, megközelítőleg 23 milliárd forint
uniós és állami támogatásból
valósul meg a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelése alapján. A módosításokról és a pótlóbuszok
pontos menetrendjéről részletes információ a mavcsoport.
BL
hu oldalon található.

Épül az új vitorláskikötő
A decemberben lezajlott
szerződéskötés és a
terület birtokba adása
után újabb mérföldkőhöz érkezett a balatonfüredi megállópont
megvalósítása. A régi
kikötő bontási munkálatainak megkezdésével
elindult a kikötőépítés.

Az Arácsért Alapítvány Kuratóriuma az Arácsi Karácsony
rendezvényen – az arácsi közterületek rendben tartásáért,
parkosításért és virágosításért, továbbá a karácsonyi díszkivilágításért, valamint az alapítvány hosszú évek óta történő támogatásáért – Arácsért-díj elismerő kitüntetésben részesítette
a Probio Zrt.-t. A kitüntetést Fabacsovics Zoltán elnök adta
át Somogyi László vezérigazgatónak BFN 
Fotó: Gazsi
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Megkezdődtek az építési
munkálatok a balatonfüredi
Füred Camping területén, ahol
új turisztikai megállópontot
létesítenek. A munka a meglévő stégek fa járófelületeinek
bontásával, a vasszerkezetek
kiemelésével, valamint a cölöpök kihúzásával indult. A
jelenlegi kikötőmedence megtisztítása előreláthatóan egy
hetet vesz igénybe. Ezt köve-

Kiadja a Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.
Szerkeszti a szerkesztõbizottság
Felelõs kiadó: Csorba Kata ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Telefon: +36(30)216-1768

tően kezdik meg az új kőmóló
és kikötőmedence létesítését.
A közel kétmilliárd forint
értékű beruházás hozzájárul a
turisztikai szezon meghos�szabbításához és a vendégszám növekedéséhez. A füredi
megállópont-fejlesztés keretében egy 142 hajó fogadására

alkalmas kikötői beruházást
valósítanak meg. A kemping
területén kialakításra kerülő
kikötő olyan sport- és szabadidős turisztikai létesítmény
lesz, amely magas színvonalú sportesemények, rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

Az építkezés munkálatai
nem zavarják a Füred Kemping működését, az új kikötő
a kemping már eddig is működő kis kikötője helyén, a férőhelyei bővítésével épül, a
kemping változatlan kapacitással továbbra is fogadja a
BFN
vendégeket.

Fejléc: Pálffy Károly. Fotók: Füred Televízió. Nyomdai munkálatok: Prospektus Nyomda, Veszprém.
Hirdetésfelvétel: +36(30)216-1768. A szerkesztõség jogának tekinti az olvasói levelek megrövidítését.
Az olvasói leveleket az alábbi címre kérjük beküldeni: Balatonfüredi Napló szerkesztõsége, Füred Stúdió Kft.,
8230 Balatonfüred, Kossuth utca 3. E-mail: furedtv@furedtv.hu
Lapunk a www.furedtv.hu honlapon is olvasható.
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A világ egyik legjobb borvidéke
Jó ízű, kiváló minőségű
borok jellemzik majd
a Balatoni borvidék
2019-es évjáratát –
hangzott el a Vince-napi
borünnepen. A regionális
borbrand, a BalatonBor
egyre népszerűbb,
garancia a minőségre.
Ezúttal is volt olaszrizling-kóstoló, vesszőáldás
és koncert is.
A helyi turisztikai egyesület, a Balatonfüred–Szőlős
Hegyközség és a Rizling Generáció szervezte Vince-napok
alkalmából ezúttal is megrendezték az úgynevezett origó
kóstolót, aminek legfontosabb
célja, hogy a borvidék tapasztalati úton, világos elvárások
mentén, minőségileg meghatározhassa önmagát.
– Ez a világ egyik legjobb
borvidéke, az egyik legjobb
termőhely. Azt szeretném,
hogy az értékes területeinken
ne a különböző trükköket keressük a szőlőterületek kivál-

Szent Vince a szőlészek
védőszentje. A hagyomány
szerint, ha csapadékos az
idő Vince-napkor, azaz
január 22-én, akkor sok bor
lesz a pincékben. Ekkor
szoktak szőlővesszőt vágni,
mert a vízbe állított, kihajtott
vesszőn megjelenő rügyek
számából megjósolható,
hogy milyen lesz a termés
ősszel

Kézilabdaközpont
létesül a városban
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az akadémiai rendszerű
utánpótlásképzés a sportág
szempontjából történelmi jelentőségű, állami támogatással, egységes szakmai háttérrel
az elitképzés új lendületet
adhat az utóbbi években rengeteget fejlődő utánpótlásnevelésnek és a műhelyeknek.
Jó esély van rá, hogy képzett
tehetségek kerülnek ki az akadémiákról, ami csak pozitívan
hathat a válogatottakra és a

bekerült az ország legfontosabb kézilabdautánpótlás-nevelő központjai közé, ráadásul ez nem kerül pénzébe a
városnak, az akadémiák tisztán állami támogatásból működnek.
– Évek óta komolyan ves�szük az utánpótlás nevelését,
de az új akadémiai rendszer
révén a jelenlegi fiatal sportolóinkhoz még 15-20 középiskolás csatlakozhat majd. Az
akadémián nevelkedők mind-

Balatonfüreden már most is minden feltétel adott a magas
színvonalú sportoláshoz
Fotó: Szente Benjámin
bajnokságokra is – áll a Magyar Kézilabda Szövetség
közleményében.
Az akadémiákon 14–19
éves sportolók képzése zajlik
majd, feltétel volt, hogy csak
olyan városban létesülhet
képzés, amely rendelkezik
NB1-es felnőttcsapattal, továbbá vállalja három utánpótlásszintű csapat felállítását.
Balatonfüreden már most is
minden feltétel adott, a sportcsarnok, illetve az iskolai
sportpályák pedig a megfelelő intézményi hátteret is biztosítják.
Bóka István polgármester
szerint komoly presztízsértéke
van annak, hogy Balatonfüred

annyian füredi középiskolások lesznek. Balatonfüred és
Veszprém külön-külön megtartja utánpótlásrendszerét,
külön csapatokat indítunk,
saját helyszíneinken zajlik a
képzés, de a működtetés érdekében közös nonprofit gazdasági társaságot hozunk létre
– válaszolta kérdésünkre Bóka
István polgármester.
Az akadémiai képzés,
amelyhez Balatonfüreden 5060 diák csatlakozhat, várhatóan ez év nyarán kezdődhet el.
A hosszú távú tervek között
szerepel egy új, fedett sportcsarnok megépítése is a Forrás
sportpark területén.

Martinovics Tibor

tására, ne nyaralók épüljenek
a helyükön, hanem legyen itt
szőlőtermesztés. Ez nem egy
elérhetetlen cél, Franciaországban, Ausztriában vannak
erre jó példák – fogalmazott a
Vince-napi ünnepségen Figula
Mihály, akit tavaly a Borászok
Borászának választott meg a
szakma.
– A borászatunk továbbra is
igyekszik tenni a dolgát. Nem-

zetközi színtéren is megméretjük magunkat, még akkor is,
ha ez, a sikerek mellett, olykor
pofonokkal is jár. A legfontosabb az, hogy az ideérkező
gasztroturistáknak jó bort
tudjunk adni. Összességében
pozitívan látom a jövőnket
– mondta a füredi borász.
Az Anna Grand Hotelben
rendezett eseményen dr. Májer
János, a badacsonyi kutatóintézet igazgatója értékelte a
tavalyi évet, amelyet kiválónak nevezett, az évjárat men�nyiségre ugyan közepes, de
minőségre kimagasló, ízes
borokat ígér. Előadásában kitért a klímaváltozás okozta
nehézségekre is, mint említette, a tavalyi év volt az eddigi
legmelegebb, szélsőséges lett
az időjárás, amihez alkalmazkodni kell a fajtaválasztással
és új művelési módokkal is.
A Vince-napi ünnepségen a
fiatal borászok közreműködésével idén is megtartották a
vesszőáldást, előtte pedig a
BalatonBor-kóstolót. Az or-

Figula Mihály
szág egyetlen regionális
borbrandjét, a BalatonBort
adó régióból 23-féle olaszrizlinget kóstoltak, közülük tizennyolc be is került a kön�nyű, ám minőségi olaszrizlingeket kínáló BalatonBorok
közé. Újdonság, hogy idén
négy ilyen kóstolót rendeznek
(lásd a BalatonBorról szóló
írást), minden bizonnyal minden eddiginél színesebb lesz
majd a paletta – tudtuk meg
Gyukli Krisztiántól, a Rizling
MT
Generáció elnökétől.

Ötödik évben is BalatonBor
Hagyományosan
tavasszal debütál a
BalatonBor legújabb
évjárata: ezúttal április
25-én lehet először
megkóstolni a 2019-es
szüret eredményeként
palackba került olaszrizlingeket a badacsonyi
Hableányban.
Az idei évben az előző négy
évjárat tapasztalatai alapján
több fontos elem is módosult
a BalatonBor szabályzatában.
Az előző években egy bírálati
időpontra küldhették a borászok a BalatonBor-jelölteket,
idén már több bírálati időpontot határoztunk meg. Az első
hivatalos évjáratbemutatót
április 24-én tartja a Balatoni
Kör & RizlingGeneráció Badacsonyban a Hableányban.
Az idei első, a füredi Anna
Grand Hotelben megtartott
bírálat után dr. Fiáth Attila
nemzetközi borakadémikus és
szakértő a következőt írta:
Nincs annál nagyobb siker,
mint öt év után azt látni, hogy
mindenki egy kottából játszik,
és élvezi! A BalatonBor a
legjobb dolog, ami az elmúlt
öt évben a magyar borral történt. Idén tapasztalhattuk először a bírálaton, hogy nem volt
szürke zóna, egyértelmű stílus
alakult ki a borászoknál.

Gyukli Krisztián, a Rizling
Generáció elnöke is hasonlóan látja a termék fejlődését, és
egyértelműen körvonalazódik
szerinte is, hogy a BalatonBor
az ötödik évében a régió szilárd alaptermékévé tudott
válni.
Az ötödik évébe lépett
BalatonBor idei bírálatán egyértelművé vált, hogy bár a tó
körüli szőlőültetvények nagy
távolságra vannak egymástól,
az azokról készített olaszrizlingek mind karakterben, mind
aromaprofilban közel vannak
egymáshoz. Jó látni, hogy a
termelők nemcsak egymás
gondolatait, hanem a borokon
keresztül a termőhely üzenetét
is értik. Ez a termőtáj a stabil
fundamentuma annak a közös
gondolkodásnak, melyre érdemes falakat és tetőt építeni.
Dobosi Győző, a Balatoni
Kör alapító tagja, balatoni
borász, valamint a BalatonBor
& Hegybor projekt felelősé
szerint is egyre jobban körvonalazódik a régió bora, és
fejlődik a közösségi termék:
Az ötödik évjáratot bíráltuk,
és észrevehető volt, hogy már
a borászok kezében volt a
BalatonBor elkészítése. Immáron tudjuk, hogy milyen
egy könnyed, friss, fajtajelleges olaszrizling. Nagyon egységesek és jók voltak a borok,

Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus és szakértő


Fotó: Gazsi

érezhető volt a stílus, és az is,
ami kilógott. Élvezetes és
lendületes borokat fogunk
2020-ban inni.
A következő minták mentek át a bírálaton: Dobosi
Pincészet, Effenpergel Családi
Pincészet, Fata Pince, Feind
Pince, Gyukli Pince, Hujber
Pincészet, Istvándy Pincészet,
Koronczai Pincészet, Laposa
Birtok, Lídia Borház, Szeremley Birtok, Veszprémi
Pince, Zelna Borászat.
Ezzel a sorral még nincs
lezárva a BalatonBor idei listája, mert további bírálatokra
– március 10., kedd, Szentantalfa (BalatonBor, hegybor),
május 19., kedd, Szentantalfa

(BalatonBor, hegybor), október 27., kedd, Szentantalfa
(hegybor) – küldhetik be még
a termelők a tételeket.
Idén az előrejelzések alapján harminc termelő közel
százezer palack BalatonBora
fog forgalomba kerülni, de a
borászok számát és a pontos
mennyiséget az utolsó bírálat
után tudjuk csak biztosan.
A BalatonBor kifejezetten
a balatoni borrégió területéről
szüretelt olaszrizlingből készülő könnyed, reduktív bor.
A bírálóbizottság döntése értelmében csak minőségi, hibátlan borok kerülhetnek palackozásra. A borok és a felvásárolt szőlő piaci ára is adott:
így fognak össze a borászok a
szőlő alacsony felvásárlási ára
ellen. A bírálóbizottság által
jóváhagyott borok egységes
címkével és csavarzárral kerülnek palackozásra.
A BalatonBor első évében
kizárólag a termelőknél volt
elérhető, második évben nyitott a régiós értékesítés és a
gasztroegységek felé. A két
egyesület az ötödik évben az
eddigieknél is jobban szeretné
motiválni a vendéglátósokat,
elsősorban a Balatonon, hogy
a BalatonBor mindenhol elérhető legyen, és ez legyen az
úgynevezett „belépőbor” kategória. Szőke Zsuzsanna

Balatonfüred lesz a megyebál díszvendége
(Folytatás az 1. oldalról.)
A bál helyszínén, a megyeházán tartott sajtótájékoztatón
Polgárdy Imre, a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke elmondta,
minden évben jótékonysági
célja is van a százfős bálnak,
amit a díszvendég település
határozhat meg. Sümeg a
Máltai Szeretetszolgálatnak,
Pápa egy Kovásznában leégett

iskola újjáépítésére, Várpalota
egy romániai kápolna felújítására, míg tavaly Veszprém a
Családokért és Gyermekekért
Alapítvány javára ajánlotta fel
az akkor összegyűlt félmillió
forintnyi összeget.
Balatonfüred a városi óvodák alapítványainak szánja a
megyebál jótékonysági tombolájának a bevételét – mondta a sajtónak Bóka István

polgármester, a bál védnöke.
A bálra a város nagy örömmel
készül, bemutatkozik egy
minikiállítással az Anna-bál, a
Kékszalag vitorlásverseny és
a Balatonfüredi Borhetek is.
A városról látható lesz egy
rövidfilm a Füred Tv összeállításában, és az esten Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara mellett fellép a Füred
Dixieland Band, a tánczenét

pedig a Rulett együttes szolgáltatja. A díszvacsorát követően a Magyar Állami Operaház balettművészei táncolnak,
zenés összeállítással fellép
Kéri Kitty és Figula János, a
vendégeket pedig a Reformkori Hagyományőrzők Társaságának képviselői fogadják.
A bálra a Napló kirendeltségein lehet megvásárolni a
jegyeket.
Csorba Kata
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Nincs idő a meggyőzésre!
Aggasztó a helyzet a
Balatonnál? Milyen
nyomokat hagynak az
emberi beavatkozások
a tó ökológiai rendszerében? Miért fontos
az óceánkutatás itt, a
Balatonnál, és miért nem
akarják meghallani a
döntéshozók a szakma
véleményét? A Balatonról, végzetes parazitákról, klímahelyzetről is
beszélgettünk balatonfüredi előadása apropóján
Jordán Ferenc hálózatkutató biológussal,
a Balatoni Limnológiai
Intézet igazgatójával.
– Elkészült a balatoni klímastratégia tervezete, amely
iránymutatásokat tartalmaz a
káros hatások enyhítésére.
Érdemes ezt a kis térséget külön kezelni a klímakrízisben?
– Abszolút érdemes külön
gondolkodni. A globális problémákat nem tudjuk megoldani, viszont nagyon fontos,
hogy jól elhatárolható természeti vagy társadalmi egységek
gondolkodjanak a kihívásokra
adható helyi válaszokról, megoldásokról. Az ózonlyukkal
nem tudunk mit kezdeni innen,
Tihanyból, de azt meg kell
próbálnunk kitalálni, hogy a
Balaton-felvidéken melyik
szőlőfajta érzi majd jobban
magát, és azt is, vajon mit tudunk tenni a tó vízszintjével,
ha megváltoznak a csapadékviszonyok – válaszolta kérdésünkre a Zsidó Kiválóságok
Házában telt házas előadást
tartó Jordán Ferenc.
– Bardóczi Sándor, Budapest új főkertésze, főtájépítésze a napokban azt nyilatkozta: a természettudatos városépítésben, mint mindenben,
30-40 évvel van az ország lemaradva az élvonaltól. Igaz ez
a klímavédelemre is?
– Szemléletben jelentősen
le vagyunk maradva, a nyitottabb országok lényegesen
előrébb tartanak, gondolkodnak. Mi itt általában mással
vagyunk elfoglalva, fontosabb
dolgaink vannak, mint hogy a
környezettel törődjünk. A természetvédelem területén pedig
abszolút le vagyunk maradva,
és egyre jobban, néhány szép
látszatintézkedést leszámítva
(ezek a kirakatba kellenek). Ez
egyébként Kelet-Európa nagy
részére igaz.
– Nézzük a Balatont! Túl
sok és durva emberi beavatkozás éri a tavat. Aggasztó a
helyzet?
– Sajnos nem tudok ellentmondani. Az történik, hogy
természetes ökológiai rendszerek általában ügyesen tudnak
alkalmazkodni, választ adni a
krízishelyzetekre. Megoldják
maguk a problémákat, hacsak
nem egy meteor becsapódásáról van szó. Mi viszont nem
hagyjuk adaptálódni a Balatont, béklyók közé szorítjuk.
Körbebetonozzuk a tavat, ezzel lehetetlen helyzetbe hozzuk, márpedig a nádas egyfajta pufferként működik. Ha
nádas helyett beton van, akkor
a balatoni ökoszisztémát nem
hagyjuk reagálni a környezeti
változásokra. A Balaton víz-

Jordán Ferenc hálózatkutató biológus, a Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója
szintje is problémás, az tulajdonképpen csak a turizmus
igényeit elégíti ki. A nád azt
szereti, ha ingadozik a vízszint,
az ideális talán a 80 és 110
centi közötti vízszintingadozás
lenne.
– Turizmus kontra ökológia?
– Igen. Ennél több embert
nem bír már el a tó. A további
növekedésnek ökológiai értelemben a baktériumok és a
szúnyogok örülnek majd, mindenki más megsínyli. Túl sok
mindent leuralnak a beruházások. Ez persze nem csak a
Balaton vagy az ország problémája. A turizmus ráadásul
nemcsak a természettel áll
szemben, hanem részben a
helyi lakosok érdekeivel is.
Rengeteg érdek van, nincsenek
tökéletes, mindenkinek tetsző
megoldások, de amikor rendszeresen a természetnek ártó,
a turizmust szolgáló döntéseket hozunk, az nem vezethet
jóra. A tudósok és a természetvédők elképzelései nem ellentétesek mondjuk a befektetők érdekeivel, ezt érdemes
lenne felismerni. Lényegében
ugyanazt szeretnénk: egészséges, szép Balatont. Mi csak
annyit mondunk, próbáljuk
fenntarthatóbb módon kezelni
a tavat, okos kompromisszumokra törekedve. Egy lerabolt
tó csak rövid távon hoz gyümölcsöt, kevés ember számára.
– A közbeszédben viszont
mindennapi téma lett a klímahelyzet, úgy tűnik, a társadalomban egyre nagyobb az erre
való érzékenység.
– Egyértelműen van ebben
változás, a civilek hallatják a
hangjukat. Jelenleg gyenge
nálunk a természetvédelem, a
szakmai szervezetek hangja,
egy tudós véleménye alig hallatszik. A limnológiai intézet
nincs abban a helyzetben, hogy
hirtelen sokat változtasson
ezen a szemléleten, sőt az a
gyakorlat, hogy akkor értesülünk beruházásokról, amikor
azok már javában zajlanak.
Nincs egyeztetés.
A természetvédelem balra
megy, a politikai hatalom pedig jobbra, pedig tarthatnának
egy irányba is. Általában azt
mondjuk, nem jó, ha a politika
erőből akarja megoldani a
problémákat. Most úgy látom,
olyan helyzetben vagyunk,
hogy a tiltásra volna szükség.

Nincs idő szép lassan meggyőzni az egyes embereket,
átformálni a közgondolkodást.
Egyszerűen úgy kellene szabályozni, törvényt hozni, hogy a
természetre káros tevékenységek kiiktatódjanak. Nincs mire
várni. Persze a kemény politikai akarat nem kiskirályok álmait kell, hogy szolgálja, hanem nemzetközi konszenzusokat. A felmelegedés önmagában még nem is annyira
tragikus, hiszen ehhez tud alkalmazkodni a természet. A
szélsőségek viszont aggasztóak. Ha extrém körülmények
állnak elő, nagyon gyors változások, azokhoz nem lehet
alkalmazkodni. Ez történik
most velünk. Még mindig nem
vesszük komolyan, pedig a
végén rajtunk, embereken
csattan majd az ostor.
– Vegetál vagy fejlődik az
intézet? Van súlyuk a szakmai
állásfoglalásaiknak?
– Fejlődik az intézet, de
sokkal dinamikusabb fejlődésre volna szükség. A felfedező
jellegű kutatásokat lehet pályázati pénzekből finanszírozni,
de a szisztematikus, hosszú
távú méréseket nem, ott nem
maradhat ki egyetlen év sem,
mert akkor nem sokat ér a
monitorozás. Sokat pályázunk,
de emiatt szükségünk lenne
kiszámítható állami támogatásra is. A leggazdagabb országok sem tudják ezt máshogy
megoldani. Inkább a médián
keresztül tudjuk hallatni a
hangunkat, az újságírók jobban
kíváncsiak ránk, mint a döntéshozók, de bízom benne,
hogy ez előbb-utóbb változik.
Vannak már erre utaló jelek.
– Az intézet gazdagítja módszertanát, szeretnék fejleszteni a manapság máshol már
rutinszerűen alkalmazott
környezeti DNS-vizsgálatokat.
Tengerkutatókkal dolgoznak
együttműködésben ilyen területen. Ez miben segíthet megérteni a Balaton ökológiai folyamatait?
– Tihanyból ugye nem kell,
hogy az Atlanti-óceán érdekeljen minket, de ez olyan módszertani felfrissülést hoz, ami
a Balaton kutatását is drámaian
modernizálhatja. Ez azt jelenti,
hogy nagyságrendekkel többet
fogunk tudni a Balaton mikrovilágáról, ami egyértelműen a
halak vagy madarak megértésének is a kulcsa. Nyertünk

egy pályázatot, a molekuláris
biológiai adatokat elemző
tengerkutatáshoz elsőként
csatlakozunk édesvízi partnerként. Ez nagyon jó hír, mert a
Balaton annyira egyedi, hogy
nincs nagyon összehasonlítási
alapunk. Míg egy alpesi tavat
könnyen hasonlíthatunk egy
másikhoz, addig a Balatonnak
nincs párja. Azt vallom, hogy
rendszerben, ökoszisztémában
gondolkodjunk, ehhez sok-sok
mérés kell és azok elemzése.
Ez zajlik most egy újonnan
felépített kísérleti rendszerben.
A nemzetközi tudományos
életben ez sikernek számít,
itthon – azt kell mondjam –
egyelőre nem nagyon érdekel
senkit, mi jön ki ebből. Jövő
nyárra már lesznek eredményeink, melyek a tudományos
világ számára akár nagyon
értékesek is lehetnek, de hogy
ezek beszivárogjanak a döntéshozatalba, arra rövid távon
nem látok sok esélyt.
– Abban egyre többen
egyetértenek, hogy alapprobléma a Föld túlnépesedése. Mit
gondol erről egy biológus?
– Akármilyen technológiai
megoldást is találunk, az csak
arra képes, hogy elodázza a
problémát. A megoldást, úgy
tűnik, a vírusok és paraziták
sokasága hozza el, ami elég
rosszul hangzik, de még annál
is drasztikusabb lesz. Ez nem
fikció, ennek a jelei már látszanak. A malária már újra itt van
Európában, más trópusi és
szubtrópusi kórokozók pedig
talán első alkalommal, de szintén megérkeztek. A klímaváltozás és a növekvő emberi
populáció kombinációja azt
okozza, hogy drámai módon
terjednek a paraziták, kórokozók. A trópusi paraziták a felmelegedés révén tudnak terjeszkedni, és szúnyogok is
jönnek, amelyek hordozzák
ezeket a kórokozókat. Elsősorban a nagyvárosokban jelent
ez majd komoly veszélyt. A
klasszikus orvoslás az evolváló paraziták legyőzésében nem
lesz hatékony, ezek működését
csak akkor érthetjük meg, ha
ökológiai rendszerekben gondolkodunk. Válaszolva a kérdésre: a populáció méretét
biztosan csökkenteni kellene,
de ha sokat gondolkodunk
azon, vajon hogyan, akkor
majd megoldja a természet.



Martinovics Tibor

LEVÉL AZ OLVASÓNAK

Az úgynevezett
fejlődésről
Hiába néztem utána a Magyar Értelmező Kéziszótárban,
hogy pontosan mit is jelent a fejlődés szó, mi történik azzal,
aki vagy ami fejlődik, nem lettem okosabb. Persze, gondolhatná bárki is, a szó önmagában rejti a saját értelmezését, de
ez mégsem ilyen egyszerű. Az emberek szemlélet, felfogás,
alkalmasint politikai hovatartozás alapján fejtik ki az álláspontjukat arról, hogy valami fejlődik-e vagy sem; erre bárki
számtalan példát tudna fölsorolni.
Visszatérve a fent említett szótárhoz, olyan magyarázó
kifejezéseket találtam, mint gyarapodik, növekszik, egyre
fejlettebbé, tökéletesebbé, magasabb színvonalúvá válik – de
ebben az esetben azonnal fölmerül bennünk a kérdés: mit
nevezünk „magasabb színvonalnak”? Vagyis ezt a magától
értetődőnek tűnő fogalmat vagy folyamatot, amit egyetlen
szóval fejlődésnek titulálunk, nem is olyan egyszerű megmagyarázni. Pedig nagyon fontos lenne, mert ezáltal a glóbuszunk életét jelentős mértékben befolyásoló stratégiák
kerülhetnének szemétkosárba, s elhanyagolt elméletek válhatnának döntő fontosságúvá.
Vegyünk egy mindenki által ismert példát, az űrkutatást!
Van-e valaki, aki megkérdőjelezné ennek fontosságát? Van-e
valaki, aki nem nevezi fejlődésnek a Föld körül keringő
űrállomás működését, a Holdra kitűzött zászlót, vagy a Mars
bolygó talajának részletes elemzését? Vagy azt a, számomra
egyébként teljességgel érthetetlen igyekezetet, hogy szinte
már megszállottan, évtizedek óta dollármilliárdokat áldozunk
arra, hogy valami módon az élet nyomaira bukkanjunk az
Univerzum egy másik pontján. (Arra most nem térek ki, hogy
azt is mi kívánjuk eldönteni, mit nevezünk életnek, mit sem
törődve azzal, hogy ezt a kérdést másképp is meg lehet közelíteni.)
Tegyük föl, hogy élet nyomaira bukkanunk egy elérhetetlen távolságban lévő égitesten. Fölmerül bennem kérdés: és
akkor mi van? Hurrá, lehet szenzációs cikkeket publikálni,
egymás nyakába borulni a boldogságtól, a „siker” nyomán
eufóriában tölteni a rákövetkező időszakot, s hozsannázni
önnön nagyságunkon. És?
Ez az egész menetelés, ami irgalmatlan méretű erőforrásokat emészt föl, nem más, mint valami kétségbeesett igyekezet, hogy valami módon eltereljük a saját figyelmünket a
földi dolgainkról. Eltereljük a figyelmet – többek között –
arról a mérhetetlen pazarlásról, arról a hatalmas mértékű
pusztításról, amit a saját életterünk ellen elkövetünk, lassan
élhetetlenné téve otthonunkat, a földgolyót. Nem a saját
házunk táján kellene először rendet rakni? Nem csúszott itt
félre valami, az emberiség jövőjét tekintve immáron visszafordíthatatlan módon?
A fejlődés nem mennyiségi, hanem minőségi változás.
Hogy ez a kettő miként függ össze, most ne részletezzük!
Nem az fejlődik, aki százmillió helyett kétszázmillióért épít
palotát, mert már ezt is megengedheti magának. Nem az
fejlődik, aki a magánrepülőjén jár bevásárolni Londonba,
vagy az USA-ba a macskáját gyógyíttatni, hanem aki eljutott
arra a szellemi színvonalra, hogy képes globális módon
gondolkodni a világ dolgairól. Aki fölismeri a saját felelősségét, ezáltal képes fölfogni, hogy a kidobált, mérhetetlen
mennyiségű szemét méreggé válva mindnyájunkat elpusztít; s a hétköznapjai során mindezeket szem előtt tartva hoz
felelős döntéseket. Például arról, hogy inkább gyalog sétál
el újságot vásárolni, ahelyett, hogy autóba ülne. Ilyen egyszerű!
Gaál Antal

Gaál Antal

A történet vége
azt mondják akik arra jártak
hogy Csernobilban és a környékén
döbbenetes csönd az úr mindenütt
számunkra akik állandó zajban élünk
és ezt már észre sem vesszük
elképesztő és elképzelhetetlen
némaság üli meg a tájat
és kúszik be mindenhová
halott városok halott házainak
nyomasztó és üres sorfala közé
ilyen csönd fog uralkodni majd
az egész glóbuszon ha végre kihal
a saját életterét következetesen pusztító
és méreggel szennyező emberiség
újra visszatér a régi rend és a
természetes fejlődés során kialakult
íratlan törvények uralkodnak majd
ott ahol most káosz és gyűlölet szövi át
ezt a csodálatos kék bolygót
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Kié a fa, a vad és a turistaút az erdőben?
Egy meleg-hegyi eset
nyomán arra kerestük
a választ, hogy vajon ki
és mikor vághat ki fát,
vadászhat vagy kirándulhat egy magántulajdonban lévő erdőben.
A balatonfüredi Molyhos
Erdőbirtokossági Társulat
1996-ban magántulajdonosokból, önkéntesen szerveződött.
A tulajdonlás ez esetben azt
jelenti, hogy a földterület és a
rajta álló fák is magántulajdonban vannak. 120 hektárnyi területtel indultak, jelenleg közel
550 hektáron foglalkoznak erdőgazdálkodással. A zömében
osztatlan közös tulajdont birtokló 254 tagnak időnként
egyező, helyenként különböző
véleménye van a gazdálkodásról, amit az erdőbirtokosság
hoz közös nevezőre az Erdőtörvény és az Erdőbirtokossági
törvény keretein belül, közgyűlési határozatoknak megfelelően. A tagok tulajdonosokként
maguk közül választanak vezetőséget, elnökséget és felügyelőbizottságot.

Az erdőbirtokosság területe
körbeöleli a várost, helyenként
érinti a belterületet, de leginkább a zárkertek határán kezdődik. A gazdálkodás az erdők
kezelésében merül ki, az idős,
vágásérett fákat kitermelik, a
helyükön pedig természetes
úton újítják fel az erdőt.
A társulat 550 hektáron
gazdálkodik Reitner Ferenc
irányításával. Pályáznak az
erdészeti támogatásokra, amiből jelentős forrásokat sikerül
elnyerniük. Az elnök szerint
a birtokosság szerény hozamokkal bír, a köves karsztvidéken ugyanis csak a társaság
nevét adó molyhos tölgy és a
virágos kőris díszlik, amik
gazdasági célú erdőt ritkán alkotnak. Az erdők zöme talajvédelmi vagy természetvédelmi
rendeltetésű. A fakivágás klímavédelmi szempontból érzékeny terület lett, adódik tehát a
kérdés: ki dönti el, hogy mikor,
melyik fát vágják ki a magánerdőkben?
– Az erdőtörvény mindent
szabályoz – mondja Reitner
Ferenc. – Az erdőgazdálkodó

az erdészeti hatóság által készített körzeti erdőterv, illetve
ennek részletes szabályozása
szerint gazdálkodik. Az erdőterv erdőrészletenként rögzíti,
hogy mikor minek kell történnie az erdőben: tisztítás, növedékfokozó gyérítés, felkészítés
a végvágásra és végvágás. Ettől
eltérni indokolt esetben lehet.
Nemrég történt, hogy a zártkertek fölött fát kellett letermelnünk, ami vandál erdőirtásnak
is tűnhet, de ez egy szabályozott eljárás volt. Szeptemberben két zárkerttulajdonostól
érkezett hozzánk megkeresés,
hogy az erdő szélén korábban
meglévő kerítést szeretnék újraépíteni. Ilyen máskor is előfordult, most is intézkedtünk,
ugyanis viharban, ha az általunk kezelt erdőből rádől egy
fa a kerítésre, akkor a helyreállítás költsége az erdőbirtokosságot terheli. A konkrét esetben
felújításra előírt faállomány
egy részéről volt szó, aminek a
felújítását 9-10 évvel ezelőtt
már elkezdték, csak az érintett
területen nem volt megfelelő a
csemeteszám. A zártkerti tulaj-

donosokkal a munkálatok időpontját egyeztették, és folytatták az erdőfelújítási munkákat.
Makktermésből gazdag újulat
mutatkozott, a csemeték későbbi fejlődése miatt is célszerű
volt a kerítések melletti szegélyek vágásérett fáinak az eltávolítása.
– Az említett erdő százéves,
és zömében sarj eredetű, ami
gyakori tőkorhadással jár. Ez
jelentős veszélyforrás, különösen a zártkert közvetlen szomszédságában, mert a gyökérgombák munkájának eredményeként meggyengült gyökfő
egy száz-százhúsz kilométeres
szélnek már nem áll ellen. Az
elmúlt években például sosem
tapasztalt viharkárokat regisztráltunk. A kérdéses esetben
a szegélyben álló fák a fény
felé törekedtek, az ágaik pedig
– tovább növelve a veszélyt –
az érintett területre hajoltak.
A magunk és a zárkerttulaj
donosok érdekeinek megfelelően úgy döntöttem, hogy az
érintett fákat most szükséges
kivágni – tette hozzá Reitner
Ferenc.

Az erdők – vadászat idejét
kivéve – állandóan látogathatóak. Magánerdők esetében az
erdőtörvény a tulajdonosokra
bízza, hogy korlátozzák-e a
területükre történő belépést.
A füredi erdőbirtokosság
nem zárkózik el a turisták látogatása elől, de az a kérésük,
hogy úgy használják az erdőiket, mint otthon a kertjüket.
Gondosan járjanak el, ha az
engedélyezett helyen tüzet
raknak, tartsák be a tűzgyújtási
tilalmat, és ne hagyjanak hátra
hulladékot. A közeljövőben az
erdei utak bevezetőjét Magánterület feliratú táblával jelölik
meg, ami nem jelent tiltást,
csak aki belép – akár gombagyűjtési szándékkal is –, az
tudja, hogy magántulajdonú
területen jár. A kereskedelmi
célú gombagyűjtésért fizetni
kell, de a családi szükségletre
szedett gomba díjmentesen
hazavihető.
A vadászati joggal kapcsolatban megtudtuk, hogy az
egész ország területén földtulajdonosi közösségeket kellett
létrehozni, amik birtokolják a

vadászati jogot, és e célra bérbe adhatják a területüket. A vad
az állam tulajdona, de a vadászati jogot átadhatja a vadásztársaságoknak.
– A füredi erdőbirtokosság
területén a vadászati jog használója jelenleg a Bakonyerdő
Zrt. A vadállomány érzékelhetően húzódik a szűkülő természetes élőhelyeiről az urbánus
területekre. Gyakran találkozunk vaddisznóval, rókával,
nyesttel, varjúval, szajkóval,
vadkacsával vagy hattyúval
a város területén. A probléma
kezelése elsődlegesen nem
vadgazdálkodási feladat – véli
az erdőbirtokosság vezetője.
S mi a helyzet, ha valamilyen ragályos állatbetegség üti
fel a fejét egy magánerdőben?
– A vadászat mellett ez is a
vadgazdálkodó feladatkörébe
tartozik. Az erdőben dolgozók
a vadásztársaságot vagy a jegyzőt értesítik, ha beteg vagy elhullott állatot látnak, de az erdő
tulajdonosának nincs más dolga ezzel – tette hozzá Reitner
Ferenc.
Mórocz Anikó


A vadállatok is kedvelik a Balaton környékét
A Balaton térségében
egyre inkább tarthatatlan a helyzet a vadállomány elszaporodása
miatt. Bár az ősszel érő
gyümölcsökért mindig is
beportyáztak a vaddisznók és a szarvasok a
lakott területekre, de
mára a vadak jelenléte
szinte állandósult.
Kisebb-nagyobb anyagi
károkat okoznak az ingatlanokban, jelentős rongálást
végeznek a szőlőterületeken,
az időszakosan elhagyott nyaralókban, sőt esetenként félelmet is keltenek a lakosságban.
Összességében komoly gondot okoznak a turizmusból élő
üdülőrégióban.
A Balatoni Szövetség, illetve az érintett önkormányzatok
több egyeztetést lefolytattak a
vadgyérítés ügyében, a vadászatra jogosult Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a területi
vadászkamarák és a rendőrség
bevonásával. A megoldás
azonban nem egyszerű. A
vadkilövés lakott területen
aggályos. Egyelőre úgy tűnik,
rövid távon nem születik egységes szabályozás, a településeknek maguknak kell valahogy kezelni a problémát.
A Tihanyi-félsziget az
őzek, szarvasok és vaddisznók
kedvenc helyévé vált, a kedvező körülmények miatt ki-be
jár itt a vadállomány. Feltúrt
udvarok, ültetvények, tönkretett kerítések jelzik útjukat,
több gépkocsiban is kárt tettek
már, és volt, hogy kerti medencékben találtak vadat. Nem
sokkal jobb a helyzet Balatonfüreden sem, a város olyan
részein lehet látni már nappal
is vadakat, ahol korábban elképzelhetetlen volt.
A vadak elszaporodása
olyan mértékű, hogy az állatok
gyakran a belterületi utcákon

járkálnak, a vaddisznókondák
sok esetben nem várják meg a
sötétedést sem. Balatonszepezden rendőrségi szirénával
ijesztették el a gyerektáborban
randalírozó anyakocát, de
olyan is előfordult, hogy szállóvendégek mondták vissza
foglalásaikat, gyermekeiket
féltve. A róka pedig már lassan
úgy él a lakott területen, mint
a kutya, igaz, ehhez az emberek is hozzájárulnak, sokan
rendszeresen etetik a rókákat.
A települési vadvilág kialakulásában nincs semmi meglepő, a jelenség nemcsak a
Balatonnál tapasztalható. A
vaddisznóállomány létszáma
és elterjedési területe világszerte nő, a városi zöldövezetek a vaddisznók valódi élőhelyévé váltak. Ennek oka az
értékes élőhelyek eltűnése és
a lakott területek elterpeszkedése, valamint az általuk kínált
élőhelyek előnyös tulajdonságai, mint a kedvezőbb mikroklíma, könnyebb táplálékforrás, speciális búvóhelyek.
Van, aki a vadriasztóval
keni a szőlőoszlopokat, van,
aki emberi hajat hord a fodrászatból, hogy távol tartsa a
vadat. Több településen kerítésekkel akarják eltorlaszolni
a vadjáratokat, néhány önkormányzat vadriasztó granulátumot oszt ingyenesen, máshol
a hangriasztást fontolgatják,
megoldást azonban csak a
vadgazdálkodás adhatna.

A vadakat kilövik, ugye?
A belterületi vadkilövés
csak rövid távon jelenthet
megoldást, hosszú távon nekünk is alkalmazkodnunk kell
ehhez a helyzethez, az ingatlantulajdonosoknak pedig
gondoskodniuk kell a megfelelő kerítésekről. Pár év múlva
a vaddisznók túlszaporodása
miatt lehetetlenné válhat a

hoz az emberek, hogy konfliktusok nélkül tudjanak együtt
élni az állatokkal, ahol szükséges, ott pedig önálló városi
vadvédelmi szolgálatokat kell
felállítani.

Törvényi szabályozás


helyzet, de egyre többen állítják: csak idő kérdése, és az
országban már jelen lévő afrikai sertéspestis drasztikusan
megtizedelheti a vaddisznókat, van ország, ahol a vadak
nyolcvan százaléka elpusztult
ebben – akkor viszont a tetemek okoznak majd gondot.
Bökő János borász feldúltan sorolja, az elmúlt években
mennyi kárt okoztak szőlőültetvényeiben a vadak, és men�nyire nem segített neki egyetlen hivatalos szerv sem a
probléma megoldásában. A
tihanyi kilátó alatti területen
mintegy öt hektár szőlővel
rendelkezik, itt az elmúlt években többmilliós kárt okoztak
neki a vadak. Az őzek lecsipkedik a zöldhajtásokat, a vaddisznók és szarvasok pedig
megeszik a termést, kidöntik
az oszlopokat. Keserűen
mondja, gazdálkodó ismerőseivel együtt kipróbáltak sok
mindent, de nem használ semmi az állatok ellen, a vadriasztók is csak pár napig tartották
távol a vaddisznókat.
– Nincs más lehetőség, lőni kellene a vadállományt, de
ebben nem érdekelt a nemzeti
park. Keserűség van bennem,
mert azt éveken keresztül nem

Fotók: Mesterházi Lajos

lehet bírni, hogy az ember
munkáját tönkreteszik az állatok. Azt mondják, kerítsem
körbe a szőlőt, de hát öt hektár
nem kis terület, mennyibe
kerülne az – kérdez vissza
Bökő János, aki maga is vadász, de a törvény szerint ki
sem viheti a puskáját a saját
szőlőjébe. Panaszolja, hogy a
négy éve telepített szőlőst
képtelen felnevelni, évről évre
lerágják a tőkéket a vadak.
– Gyakori, hogy 10-20
méterre állnak tőlem a vaddisznók, de nem tartanak az
embertől. Rengetegen vannak
és nagyon gyorsan szaporodnak. Meg kell találni a megoldást arra, hogy ki lehessen lőni
őket – vélekedik a borász.

Városi vadgazdálkodás
A térség önkormányzatait
tömörítő Balatoni Szövetség
(BSZ) többször fordult az
agrártárcához, kérve a belterületi vadgazdálkodás jogi hátterének megteremtését. Mivel
sürgető a helyzet, addig is
kezdeményezték, hogy az
önkormányzatok, a térség
vadásztársaságai és a rendőrség összehangolt munkával
végezhessenek vadgyérítést

télen, az üdülőrégió belterületein. Nos, ez nem sok helyen
valósult eddig meg.
Az Agrárminisztérium szerint az urbanizáció és az
egyedszámnövekedés mellett
sok az elhagyatott terület a
Balatonnál, ahol meg tudnak
bújni az állatok. A hatályos
vadgazdálkodási ágazati jogszabályok szerint a belterület
nem vadászterület, ott vadászati tevékenység nem folytatható. A szaktárca tájékoztatása
szerint a belterületen károkat
okozó vaddisznókról téves az
a közvélekedés, hogy az erdőkből szöknek be a településekre, ezek az állatok már
eleve félreeső, de lakott területen élnek, ott szaporodnak és
ott érzik jól magukat, sok
esetben vissza sem térnek a
külterületi erdőkbe. A megoldást a mára már önálló tudományként és gazdasági tevékenységként ismert városi
vadgazdálkodás jelentheti.
A természetes élőhelyekről
kiszoruló, a lakott területekre
behúzódó állatok esetében
nem a kiirtásuk a cél, legyen
szó nyestről, borzról vagy
vaddisznóról. Az lenne a megoldás, hogy minél több információval rendelkezzenek ah-

Van azért néhány szabály,
amit érdemes megfogadni. Az
erdők közelében élők lehetőleg
ne etessék az állatokat, zárják
el a kukákat, ne szórjanak ki
zöldterületre konyhai hulladékot, kerti nyesedéket, és ne
hagyjanak a fák alatt gyümölcsöt. Senki ne kezdjen egyedül
védekezésbe, értesítse az önkormányzatot, a közeli vadásztársaságot, és kérjen segítséget.
Mérget kirakni, csapdázni tilos.
Lehet kérni a vadásztársaságtól
úgynevezett vadócot, amely
egy zsák, és az erdei állatok
számára riasztó szagot áraszt.
A kutatók szerint a városi
vadvilág problémájának megoldása elsősorban nem vadászati kérdés, hiszen lőfegyverek használata egy településen
belül különösen nagy veszélyeket rejt, ráadásul jelenleg
törvényileg tiltott. A vadakat a
lakott területek határain kívülre kell szorítani. Abban szinte
mindenki egyetért, elengedhetetlen a gyors és hatékony intézkedés, a vadbefogás és
vadkilövés szabályozása, hiszen jövőre megduplázódhat a
belterületi vadállomány létszáma. A nemzeti park is
tisztában van azzal, hogy a
vadak jelenléte egyre több
gondot okoz a településeken,
több fórumon is elmondták
már: keresik a megoldást, amit
viszont egye-lőre még nem
sikerült megtalálni.
Úgy tűnik, az egész országra kiterjedő megoldási javaslatot az Országos Magyar
Vadászkamara készíti majd el.

Martinovics Tibor
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Fürediek lettünk

A helyiek szolgálatában
A Bánáti családnév
talán keveseknek mond
valamit Arácson, de
a „régebb óta fiatalok”
közül sokan emlékezhetnek a Bencsik-fodrászműhelyre. A tulajdonos
unokája, dr. Bánáti Jenő
ügyvédként élte az életét
Pécsen, de hétvégente
mindig Arácsra hozták
az emlékei. Másfél éve
végleg beköltözött
a Béke utcai családi
fészekbe, és a hozzá
fordulóknak ingyen ad
jogi tanácsot.
– Mitől ilyen erős az arácsi
kötődése?
– A nagyszüleim a Béke
utca 4. szám alatti kis házban
élték le az életüket, és ötéves
korom óta minden nyaramat itt
töltöttem. Budapesten születtem, a jogi egyetemet Pécsen
végeztem, és a feleségemmel
ott is maradtam. A nagyanyám
érezte, hogy nagyon kötődöm
Arácshoz, ezért tizenhét éves
koromban nekem ajándékozta
a házat. Tulajdonosként kötelességemnek éreztem, hogy
minden évben valamit felújítsak a házon, ez a mai napig így
történik. Mindig úgy éreztem,
hogy Arácsra hazajövök, s
bennem volt a vágyódás az itt
lakásra. Feltöltődés volt a hétvégi fűnyírás, a szomszédból
átjött Salbert Lujzi néni, nagyokat beszélgettünk, és ez
elég volt ahhoz, hogy hétfőn
ismét belevessem magamat a
hétköznapi feladatokba.
– Milyen feladatokba?
– Először jogtanácsosként,
majd önálló praxisú ügyvédként dolgoztam. Mezőgazdasági cégeket vittem, amikből
később egy felsőszentmártoni
részvénytársaság maradt, és
jelenleg a község képviselője
vagyok. Fiatal jogászként bementem a szigetvári földhivatalba, és a vezető említette,
hogy a Szigetvár alatti Felsőszentmártonba jogászt keresnek. Ez egyike annak a nyolc
Dráva menti, festői szépségű
falunak, amiket magyar területen élő horvát közösségek

laknak. Már az furcsa volt,
hogy egymás között horvátul
beszéltek, amit én nem értettem. Másrészt zavarba ejtően
barátságosak voltak: vadidegenként érkeztem, és már az
első találkozás alkalmával új
építésű, berendezett házat ajánlottak fel. Nem is értettem,
amikor azt mondták, hogy
menjek el függönyt és szőnyeget választani, ők fizetik azt is.
Őszintén szólva nem tudtam
hova tenni a dolgot, akkor
kaptunk lakást Pécsen, a kicsi
gyerekeink oda jártak óvodába.
Ugyan nem költöztünk Felsőszentmártonba, de nagyon
megszerettük őket, s idestova
ötven éve dolgozom ennek a
barátságos, szeretetteli közösségnek. Vittem a mezőgazdasági cégük ügyeit, de elvárás
volt, hogy munkaidőmben a
falu összes lakójának minden
jogi ügyét intézzem. A személyes ügyek intézésén keresztül
az ezeröt-ezerhatszáz fős falut
is megismertem. Rendkívül
tiszta, kulturált, rendezett község, más nyelv, kultúra és
szokások, amik a mai napig
lenyűgöznek.
– Megtanult horvátul?
– Előírás volt, hogy tanuljam meg a nyelvüket, de a
munka mellett sajnos nem volt
rá időm. Sok mindent megértek, pár szót ki is ejtek, de folyékonyan beszélni nem tudok.
– Közben pedig haza-hazaszökött Arácsra.
– A ház húzott haza, a miliő,
a közösség és az emlékek.
Nemcsak én, a gyerekeim is itt
nőttek fel. A szüleim is itt töltötték a nyarakat, nyugdíjas
éveik alatt pedig tavasztól
őszig Arácson voltak. Az én
gyerekkoromban még hagyományos mezőgazdasági kultúra vett körül, voltak például
tehenek és szőlőművelés, ami
egy városi gyereknek maga
volt a romantikus paradicsom.
Nem véletlen, hogy később a
mezőgazdaságban helyezkedtem el, és szót értettem az ott
dolgozókkal. Nem is éreztem
jól magamat egy nagyüzemnél,
inkább vállaltam a napi ingázást egy termelőszövetkezet-

hez, majd Felsőszentmártonba
a napi csaknem százötven kilométert hóban, ködben. Budapesttől huszonkét évesen elszakadtam, és mindig Arácson
éreztem magamat otthon.
– Az arácsi közösséghez
tartozás élménye hozta a késztetést, hogy valamit visszaadjon az itt élőknek?
– Igen. A párom szerencsére
talált itt munkát, és ideköltözésünk után, egy évvel ezelőtt
bejöttem a népházba, ahol Törőné Horváth Ilonában remek
segítőre találtam. Őhozzá fut-

Dr. Bánáti Jenő
nak be a megkeresések, és
időpont-egyeztetés után – ha a
pécsi munkám mellett az időm
engedi – itt tudok találkozni a
jogi kérdéssel hozzám forduló
arácsiakkal, fürediekkel. Pécs
egyik városrészében, Pécsúj
hegyen is csináltam ilyen ingyenes jogsegélyszolgálatot,
ahol szintén jó kis közösség élt.
Természetes volt, hogy Arácson is segítsek a hozzám fordulóknak.
– Sokan keresik fel?
– Sokan, főként kisemberek,
akiken keresztül megismerem
az itt élők problémáit, így jobb
rálátást szerzek az itteni körülményekre. Lényegesen egzaktabbak az ismereteim, amióta
itt lakom. Az utcánkban talán
három családot ismerek, az
idősek meghaltak, a házaknak
új lakói vannak, akik nem integrálódnak a helyi közösségbe. Mostanában divat lett Füreden lakni, főként a tehetősebb vállalkozói réteg körében.

Ezek az emberek azt hiszik,
hogy klassz dolog a családot
leköltöztetni a Balaton mellé,
ide jár a gyerek óvodába-iskolába, megtartanak egy fővárosi
garzont, amiben a férj vasárnap
estétől péntek estig él. De úgy
látom, hogy ez hosszú távon
nem működőképes, mert szétszakadnak a családok, az utazás egy idő után rendkívül fárasztó lesz, és környezetszen�nyező is.
Az újgazdag rétegnek sikk
Füreden laki, de nem érzelmileg kötődnek ide, hanem a kényelem miatt: nyáron lemennek a strandra, itt a Balaton, és
ha bármi kell, beülnek a luxusterepjáróba és Pesten elintézik
az ügyeiket, ott mennek orvoshoz, a Lehel piacon vásárolnak
be, mert sokkal olcsóbb, ott az
ügyvédjük és az autószerelőjük. Minden emberben van egy
adó-vevő, bennem érzékeny a
vevőkészülék, pillanatok alatt
megérzek dolgokat, mielőtt
tudatosulna bennem.
– Milyen ügyekkel keresik
fel önt?
– A legtöbb családjogi, azt
követik a vagyoni természetű
kérdések. A kirakat mögött
valós problémák húzódnak
meg, és a kispénzű embereknek
gondot okozna az ügyvédi
óradíj megfizetése.
Az összefogás – úgy gondolom – sokat számít. Törőné
Icával tavaly szerveztünk egy
Koloska-takarítást, szép számmal jelentkeztek, irgalmatlan
mennyiségű szemetet szedtünk
össze. Arról nem is beszélve,
hogy sokan már a Koloskába is
autóval járnak „kirándulni”.
Őszintén csodálom Ica szorgalmát, kitartását és a lelkesedését. Felvetettem neki egy filmklub ötletét, ez már szervezés
alatt áll: művészfilmeket lehetne nézni, utána pedig egy kávé
vagy tea mellett megbeszélhetnénk a látottakat, ami szintén összehozná az ittenieket.
Dr. Bánáti Jenőhöz az
Arácsi Népház nyitvatartási
idejében lehet bejelentkezni
a +36(87)788-456-os telefonszámon.

Mórocz Anikó

Balatonfüred Városért Közalapítvány

Tisztelt Támogatónk!
Kívánok önnek és családjának a Balatonfüred Városért Közalapítvány kuratóriuma nevében sikerekben, egészségben
gazdag, boldog új évet.
Eredményes évet zártunk 2019-ben,
hiszen támogatóink jóvoltából több színvonalas könyvet jelentettünk meg.
2020-as terveink:
2020 márciusában jelentetjük meg
Palágyi Sylvia Balatonfüred római kori
települései című könyvét. Ebből az alkalomból több, a Balaton-felvidék római
kori múltjával foglalkozó rendezvényt is
tervezünk.
Terveink között szerepel Balatonfüred
önkormányzatával és a turisztikai egyesülettel közösen egy többnyelvű, Füredet
bemutató fotóalbum megjelentetése.

Folyamatban van Zatkalik Andrásnak
a Balatonfüred város kitüntetettjei 2014–
2018-ig című könyv.
Hagyományosan a Romantikus Reformkor rendezvény keretén belül megrendezzük a Füredi fiatalok napját, számos érdekes programmal, helytörténeti
vetélkedővel.
Megköszönve nagyra becsült 2019.
évi támogatását, tisztelettel kérem, járuljon hozzá ahhoz, hogy a 2020. évi terveinket is maradéktalanul teljesíteni
tudjuk.
10 000 forint befizetésével a 2020-as
kiadványainkból ajándékpéldányt adunk,
melyet vagy a könyvbemutató napján,
vagy a Lipták Gábor Városi Könyvtárban
vehet át.

Lehetőséget biztosítunk könyveink
függelékében az ön vagy vállalkozása
bemutatására.
Kérem, amennyiben változások álltak
be az ön által leadott rövid bemutatkozásban, jelezze nekünk.
Amennyiben banki átutalással szeretné alapítványunkat támogatni, számlaszámunk: 73200110–11285438
Amennyiben csekken szeretné feladni a támogatást, a polgármesteri hivatal
bejáratánál lévő italautomata mellett található.
Üdvözlettel:
Molnár Judil alapítványi elnök

Balatonfüred Városért Közalapítvány, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1., tel: +36(70)368-6870, e-mail: balatonfured.kozalapitvany@gmail.com

FELHÍVÁS
Tisztelt balatonfüredi
kutyatulajdonosok, kutyatartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése
alapján Balatonfüred Város Önkormányzata ebrendészeti
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
Balatonfüred város közigazgatási területén
2020. február 01–2020. március 31. közötti
időszakban ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi elektronikus nyilvántartást vezet.
A négy hónaposnál idősebb eb tulajdonosa és tartója az
ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás önbevallás alapján történik, a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége.
Az ebösszeíró adatlap letölthető Balatonfüred Város Önkormányzata honlapjáról a letölthető nyomtatványok menüponton belül, illetve személyesen átvehető a közös önkormányzati hivatal portáján, illetve a 2. sz. irodájában.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási
könyv vagy állatútlevél alapján. A kitöltött adatlapokat az
alábbi módokon lehet benyújtani 2020. március 31. napjáig:
• postai úton: Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal,
8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. címre
• személyesen a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal portáján elhelyezett, Ebösszeírás feliratú gyűjtőládába, vagy a földszint 2. számú irodában történő leadással
• elektronikus úton: a szoc@balatonfured.com e-mail címre, kizárólag a tulajdonos/ebtartó által aláírt, beszkennelt
formában.
• A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali
tárhelyére „hivatali kapujára”, valamint a központi önkormányzati portálon (OHP 20)
Felhívom a Tisztelt Ebtulajdonosok/Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság
legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30 000 forint.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a közös önkormányzati
hivatal munkatársai szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok, ebtartók az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Együttműködését köszönjük!
Balatonfüred Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Mindenkinek készít
szja-bevallási tervezetet a NAV

A NAV mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét,
akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély
vagy akár egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendőkről,
a határidőről és az 1+1%-ról minden fontos információ
megtalálható a NAV honlapján.
Az egyéni vállalkozóknak (a tavaly mellékállásban katás
vagy evás vállalkozókat kivéve), az őstermelőknek és az
áfás magánszemélyeknek továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást, aminek elkészítését nagyban
megkönnyíti a NAV által összeállított adóbevallási tervezet,
mely a munkáltatóktól, kifizetőktől származó adatokat tartalmazza. A tervezetek március 15-étől elérhetőek a NAV
honlapján (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu) egyaránt.
Az egyéni vállalkozók, az őstermelők és az áfás magánszemélyek a tervezet adatainak megtekintése, a nem kifizetőtől, munkáltatótól származó jövedelmi adatok, valamint
a vállalkozói, őstermelői tevékenységgel összefüggő adatok
kiegészítése, majd mentése után küldhetik be a bevallást
elektronikusan, a webes kitöltőfelületen.
A személyijövedelemadó-bevallás benyújtási határideje
mindenkinek egységesen május 20.
Az szja 1+1%-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a
felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil
szervezetet, egy vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot. Az egyházak részére tavaly tett rendelkező
nyilatkozatok szintén eddig az időpontig módosíthatók vagy
vonhatóak vissza.
Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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Zsigeri demokrácia
és Balaton-szeretet
Rendészeti
próbafelvételi
A balatonfüredi
rendőrök a rendőri
pálya iránt érdeklődő
diákokat tájékoztatták
a hivatásról.
A 2020-2021-es tanévben
történő továbbtanulás közelgő jelentkezési határidejére
való tekintettel a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
munkatársai január 23-án
fogadták azokat a tanulókat,
akik érdeklődnek a rendőri
hivatás iránt. A Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság kiképzési referensének
irányításával a diákok lehetőséget kaptak a rendészeti

szakgimnáziumok fizikai
felvételi követelményeinek
végrehajtására, így minden
teljesítő ellenőrizhette alkalmasságát. A bemelegítést
követően a résztvevők fizikai
állapotát többek között fekvőtámasszal, hajlított karú
függéssel, fekvenyomással,
ingafutással mérték fel.
Ezenkívül egy műveltségi
teszt kitöltésével az elméleti
felkészültségüket is próbára
tehették a tanulók. A program zárásaként a diákok átvehették a rendészeti szakgimnáziumokba történő jelentkezési egységcsomagot.
BFN


Ökumenikus imával
emlékeztek a hősökre
1943. január 12-én
indította meg támadását
a Vörös Hadsereg a Donkanyarban. Ennek következtében a 207 ezer
fős 2. magyar hadsereg
mintegy százezer katonája vesztette életét.
Rájuk emlékeztek január
17-én Balatonfüreden, ahol
Szabó István honvédelmi államtitkár mondott emlékező
beszédet, és immár huszadik
alkalommal indult útjára a
doni emléktúra, amelynek
résztvevői is a zeneiskola
előtti emlékműhöz érkeztek.
A 2. magyar hadsereget
német követelésre, kormány-

térségből. A Vörös Hadsereg
1943. január 12-én mínusz
30–35 fokos hidegben az arcvonal északi részén, az urivi
hídfőből kiindulva áttörte a
magyar vonalat, majd két
nappal később délen is ötven
kilométer szélességben számolta fel a védelmet. A német
hadvezetés nem vetette be az
arcvonal mögött állomásozó
egyetlen tartalékát, de a vis�szavonulást is megtiltotta.
Február elsején néhány ezer
katona kijutott a szovjet gyűrűből, de a veszteség így is
tetemes volt: hozzávetőlegesen 120 ezer főre tehető a
magyar hadsereg közel egyéves, keleti hadszíntéri tevé-

közi egyezmény alapján küldték ki a keleti frontra. Fegyverzetük és felszerelésük hiányos, korszerűtlen volt, a korábban megígért felszerelés a
tél beálltával sem érkezett meg
a németektől, akik 1942 novemberében – a sztálingrádi
csata miatt – megkezdték
csapataik kivonását a doni

kenysége során megsebesült,
elesett vagy fogságba esett
honvédek száma.
A füredi megemlékezés
alkalmával a történelmi egyházak képviselői ökumenikus
imát és áldást mondtak, majd
a jelenlévők a Katona a hóban
című szobornál elhelyezték az
emlékezés virágait.
MA

Balatonfüreden is
felköszöntötték a
kilencvenéves Görgey
Gábort, aki nyitott és
fürkésző szemtanúja volt
csaknem egy évszázadnak. A Kossuth-díjas
író-költővel, egykori
kultuszminiszterrel
ebből az alkalomból
beszélgettünk kitelepítésről, Balaton-szeretetről, zsigeri demokráciáról, toleranciáról,
dialóguskészségről és
arról, hogy nemcsak
a parlamentben kell
demokratának lenni,
hanem kint az utcán is.
– Senki sem hiszi el, hogy
kilencvenéves, ugye tudja?
– Lehet, hogy nem hiszik
el, én se hiszem el, de a tény
az tény. Meg kell győznöm
magamat, hogy ez tényleg
bekövetkezett. Nehéz megszokni… Hetven- vagy nyolcvanévesnek lenni még egy
fickós dolog, de kilencven
körül már valami közeledik,
ami inkább menjen messzebb,
ne jöjjön közelebb.
– Annyi mindent megélt, ha
csak a hivatására tekintünk:
írt prózát, verset és drámát,
megmerítkezett a színház, a
film, az újságírás és a televíziózás sokak által irigyelt világában, s egy évig miniszterként a nemzeti kulturális
örökség fölött őrködött. Sok
változást ért meg, hogy tekint
rájuk?
– A mi országunk érdekes
ország, nekem pedig érdekes
életem volt. 1929-ben születtem, megéltem és emlékszem
a harmincas évekre. Arany
gyermekkorom volt, amiről
nem tudtam, mert egy gyerek
ezt nem fogja fel. Hitler nevét
sokszor hallottam, mert az
apám – aki egyébként nyugalmazott lovassági tábornok volt
– gyűlölte Hitlert. Régi vágású, konzervatív úr volt az
apám. A társadalmi osztály
javának, ahova ő tartozott,
elegáns és valódi konzervativizmusa volt, ami megőrizte
őt attól, hogy Hitlert számottevő embernek és politikusnak
tartsa. Sajnos tudjuk, hogy
mégis azzá vált, megcsinálva
a szörnyűséges náci Németországot és a maga háborúját.
Fiatal kamasz voltam a második világháború kitörésekor,
elővettük apám nagy térképét,
és azon néztük a keleti front
területeit.
A szüleim tisztességes és
józan úri társasága katasztrófának tekintette a visszacsatolást, az erdélyi és a felvidéki
bevonulást. Tudták, hogy ennek a háborúnak rossz vége
lesz, Napóleonhoz hasonlóan
Hitler bicskája is bele fog
törni Oroszországba. Kisgyerekként imádtam a politizáló
öregurak között ülni és hallgatni őket. 1945-ben, gondolkodó tizenöt évesként meg is
éltem, hogy a visszacsatolt
részekért súlyos árat kell fizet-

Iván Ildikó operaénekes, Görgey Gábor és Rosta Sándor a születésnapi ünnepségen
nünk. Ésszel és gondolkodva
csináltam végig mindazt, amit
egy régimódi úri család leszármazottjaként el kellett szenvednünk: a kitelepítést és a
teljes vagyonvesztést.
A gyönyörű, nagy rózsadombi villánkban mindent ott
kellett hagynunk, és egy jászsági tanyára telepítettek ki
bennünket. Amikor hajnalban
megérkeztünk a kulákszekérrel, az új lakhelyünkről akkor
kergették ki a tyúkokat, a libákat és a kacsákat, mert addig
az az ő otthonuk volt. Akkor
huszonegy éves voltam, az
apám hetven. Neki nehezebb
volt átélni, hogy minden elveszett, amit létrehozott az életében, és egyetlen húzással
egy pária vált belőle. Lapáttal
és csákánnyal kezdtük a kitelepítést: mint a guanót, felcsákányoztuk a tyúkól agyagpadlóját, oda állítottuk be a pric�cset és az ágyat. Nekem ez volt
a történelem. Itt kezdődött a
megélése annak, hogy az országnak nagyon bonyolult
múltja, jelene és jövője van.
– A tapasztalata a világban
épp zajló folyamatokból mit
segít megértetni?
– A tapasztalatok gyűjtése
során két dologra jöttem rá. Az
egyik, amit Vörösmarty Mihály Az emberek című megrázó versében fogalmazott meg:
„az emberfaj sárkányfog-vetemény”. A másik: az első Nagy
Imre-kormány után lassan sikerült visszavánszorognom az
irodalomba, sokat fordítottam,
és nagyszerű barátok – Vas
István, Illés Endre, Nemes
Nagy Ágnes, Pilinszky János
– segítségével elkezdtem íróvá
válni. Egyre inkább láttam,
hogy az ország nem igazán
érett arra a nyugati értelemben
vett demokráciára és a szabadság világára, ami ugyanakkor
minden vágyunk volt. Nemcsak nekünk, hanem az egyszerű embereknek is.
1959-től a kétezres évek
elejéig folyamatosan a Pethő

Sándor alapította Magyar
Nemzet munkatársa voltam,
sokat írtam aktualitásokról és
politikáról.
1989-90-ben az ölünkbe
pottyant a szabadság. Már
akkor megírtam, hogy vigyázat, mert a magyar gondolkodásnak és politikai mentalitásnak nincs semmilyen tapasztalata a nyugat-európai értelemben vett demokráciáról.
Mikor lett volna erre alkalma?
A nyolcvanas évek végén
megírtam, hogy figyeljünk
oda, mert nem fog ez olyan
könnyen menni. Ne merüljünk
bele a pártkonfliktusokba,
egymás kiszorításába a politikai platformon, hanem próbáljuk megszokni, hogy a demokrácia a toleranciáról, a másik
véleményének a meghallgatásáról, vagyis a dialóguskészségről szól.
Hiába vagyunk ma már az
Európai Unió tagjai, sajnos
nem vagyunk elég érettek és
méltóak a tagságra. Ezzel nem
azt mondom – Isten őrizz! –,
hogy lépjünk ki, hanem többet
kellene tanulnunk a dialóguskészségről és a toleranciáról,
vagyis a zsigeri demokráciáról, a hétköznapok demokráciájáról. Nemcsak a parlamentben kell demokratának
lenni, hanem kint az utcán is.
Egymást elviselni, megtűrni,
vitatkozni. Kilencvenéves
koromban nagyon elszomorít,
hogy ezt az állapotot sajnos
nem értük el, mert szerettem
volna megérni azt a nyugateurópai értelemben vett demokratikus Magyarországot,
ahol a felsorolt erények az élet
részét képezik.
– Ebben a történelmi forgatagban milyen szerepet kapott
az életében a Balaton?
– A Balaton szerelmese
voltam és vagyok. Sokat jártam a szigligeti alkotóházba,
volt is ott egy kis házunk. A
hatvanas évek elején épp Szigligeten voltam, amikor valaki
megkeresett, hogy szeretne

megmutatni valamit. Elvitt
egy Soponya nevű szőlőhegyre, ami benyúlik a Balatonba.
Balra tőle a badacsonyi, jobbra pedig a szigligeti öböl van.
Abban a pillanatban beleszerettem, pont annyit kért érte,
amennyi pénzem egy örökség
okán váratlanul lett. A telek
végén lévő sziklaoromból
építettem egy kis kétszobás,
nádfedeles, terméskő házat, és
rengeteg időt töltöttünk ott.
A kitelepítés után az első
feleségemmel huszonnégy
évig laktunk Újlipótvárosban,
a Katona József utca 26-ban
lévő nagypolgári lakásban, a
híres Palatinus-házak egyikében, ami a Pozsonyi útra nézett. Amikor már elkészült a
szigligeti ház, akkor az lett a
második otthonunk. Most pedig Solymáron élek a második
feleségemmel, Iván Ildikó
operaénekessel.
– Hogy alakult a kapcsolata Balatonfüreddel?
– Szigligetre Füreden át
vezet az út, és itt mindig meg
kellett állni Lipták Gábor miatt, aki nem könyveket gyűjtött, hanem írókat. Aztán tagja
voltam a Balatoni Intéző Bizottságnak (BIB), aminek a
szellemi központja szintén
Füred volt, sokat dolgoztunk
együtt Rosta Sándorral. Hihetetlenül nívós társaság vett
bennünket körül Füreden,
Ilyés Gyulától kezdve Keresztury Dezsőn át Borsos
Miklósig. Az azóta kivirágzott
és európai hírűvé vált Salvatore Quasimodo költőverseny alapító társaságának is
tagja, majd hosszú éveken át
aktív munkatársa voltam. És
az Anna-bálok… az egyetlen
lányomat Annának hívják,
úgyhogy gyakran jöttünk bálozni is. Szinte felsorolhatatlan az a szál és kötődés, ami
engem Balatonfüredhez fűz, s
remélem, hogy amíg élek és
mozogni tudok, itt tölthetem a
szabadidőmet.
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Hidegen Légió – téli vitorlázás a Balatonon
Lehet-e télen vitorlázni
a Balatonon? A téli
sportolás kérdése fel se
merül a sítúrák szervezésekor – amikért
jobbára el kell utazni
a Balaton mellől –, pedig szinte ugyanabban
a ruhában hajóra is
szállhatnánk – erről is
beszélgettünk a Hidegen
Légió tagjával és ötletgazdájával, a füredi
Gerő Andrással, aki
szerint a vitorlázás nem
szezonális kérdés.
– Volt-e hagyománya a téli
balatoni vitorlázásnak?
– Minden bizonnyal volt,
hisz korabeli fotókon láthatóak olyan vitorlások, amiket
vízen hagytak és használtak
télen, illetve én magam is
gyakran találkozom olyanokkal, akik télen is kimennek a
hajóval. A vitorlázás óriási
élvezet, környezettudatos és
halmazállapot-függő sport:
amíg víz van, addig vízen, a
jégen pedig jégvitorlázni lehet. A legemlékezetesebb téli
kirándulásaim szilveszter napjához kötődnek. Arra gondoltam, hogy ha már a hajóm vízen van, jó szél van és nincs
rossz idő, akkor miért ne vitorláznék? December 31-én
rendszeresen átjöttünk Keneséről Füredre, és egy baráti
vacsora után visszahajózva az
éjfélt a Balaton közepén töltöttük. A bennünket körülvevő
tűzijátékok pedig az augusztus
20-aiakkal versenyeztek.
– Külföldi példát tud-e
mondani a téli vitorlázásra?
– Gondoljunk csak a vikingekre, akik mint hajós nép
vonultak be a köztudatba. Irgalmatlan körülmények között
is hajóztak. Aki szeret vitorlázni, az a világ bármelyik
pontján téli körülmények között is előrántja a hajóját. A
vízen tárolás egyre népszerűbb és ésszerűbb, csupán öltözet kérdése, és lehet vitorlázni.
– Technikailag hogy oldható meg a vitorlások vízben
hagyása télen?
– Ütköznek az álláspontok.
Csomagban, megszokott módon az kapható, hogy egy
borzalmas parti készségre –
tákolt vasállványra vagy IFAalvázra – kirakják a hajót. Ez

az év nagy részében szükségtelen, vaslerakatokat képeznek
belőlük, értékes területet rabolva az üdülőövezetből, ráadásul még csúnya is. Mondjuk tíz napig ott van egy daru
a kikötőben, kikapkodják a
hajókat, és rohamléptekben
csinálják az algával kapcsolatos karbantartást, amit az év
során bármikor kényelmesen
el lehetne végezni. A műanyag
hajók teste kapillárisan, az
üvegszálak mentén valamen�nyi vizet felvesz. Ha ezt a
hajót kitesszük a parti vasállványra, akkor elég egyértelmű, hogy a –20 fokos hőmérséklet kárt fog benne tenni.
Egy védett kikötőben a
befagyott víz különösebb kárt
nem tud okozni a hajókban,
ugyanis fizikai törvényszerűség, hogy a felső jégréteg alatt,
a fenékszinten +4 fokos víz
van. Ha fenékig befagyna, a
gömbölyű felületű, sablonból
kikerült hajókat akkor is maximum kicsit megemelné a
jég. Technikai megoldásként
szóba jöhet, hogy csak a fagyos, hideg éjszakákon egy
egyszerű, alacsony fogyasztású, villanymotoros búvárszivattyúval keringetik a vizet a

Megyei sportdíjak
Decemberben a Veszprém megyei sportdíjátadó gálán négy balatonfüredi sportoló,
illetve sportvezető
kapott elismerést,
melyeket Vörösmarty
Éva, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnöke
adott át.
Az ifjúsági kategóriában
Veszprém Megye Legjobb
Sportolója Díjat vehetett át
Molnár Attila, a Sportolj Velünk SE atlétája. Edzője Tóthné Stupián Anikó.
A junior fiú kategóriában
Veszprém Megye Legjobb
Sportolója Díjat kapott Fodor

Dávid, a Balatonfűzfői Lövész
Egylet koronglövője. Edzője
Putz István.
Szövetségi elismerésben
részesült Burka Tibor, akit a
Veszprém Megyei Asztalitenisz Szövetség javasolt díjazásra. A díjjal a megyei szövetségben végzett több évtizedes munkáját, az asztalitenisz
sportág népszerűsítését kívánták elismerni.
Illána Erzsébetet a megyei
természetbarát szövetség javaslatára díjazták, a szövetségben és a Balatonfüredi
Természetbarát Egyesületben
végzett több évtizedes munkáját, túravezetői tevékenységét
kívánták elismerni.
BFN

hajó körül, ami nem szennyezi a környezetet.
– Mit takar a Hidegen Légió?
– A téli vitorlás aktivitásunkhoz egyre többen csatlakoztak, az útjainknak sok
szárazföldi követője lett a
közösségi oldalon. A téli vitorlázásnak komoly bázisává vált
a balatonlellei klub, ahol vízen
tárolják a hajókat, működik az
étterem, a szauna és a jégpálya. Háromfordulós téli versenysorozatuk van, Mikuláskor, szilveszterkor és farsangkor is versenyeket rendeznek.
A Hidegen Légió a versenyen
kívüli hajózókat egyesíti egy
téli túrára. Nem utazási iroda,
hanem önkéntesek társulása,
akik jól érzik magukat a vízen.
A szállást és az étkezést mindenki maga állja. Hagyományosan február első hete az
időpont, idén február 2-án indulunk, és terveink szerint 7-ig
hajózunk. Ha az időjárás engedi, akkor körbejárjuk a Balatont, Füreden is szeretnénk
megállni. Bárki csatlakozhat,
akit a hajója és a biztonsági
eszközei alkalmassá tesznek,
az utunkat pedig kíséri a
vízimentő szolgálat. Arra in-

dulunk, amerre a szél visz
bennünket, de napi háromnégy óránál többet nem vitorlázunk. Ugyanúgy beöltözünk,
mintha síelni mennénk, amin
túl alapfeltétel a meleg cipő és
a mentőmellény. Télen a kikötők üresek, bárhol ki tudunk
kötni, ahol szívesen látnak
bennünket.
– A téli hajózás nem jelent
veszélyt a hajótestnek?
– Tizenéve használom a
hajómat télen, ha kivesszük,
senki egy karcolást nem tud
rajta mutatni, pedig rendesen
ropogtatom vele a jeget.
– Szolgáltatóként rizikós
vállalkozás a téli nyitvatartás?
– Igen, de Füred is jó példa,
sokan nyitva tartanak, működik a műjégpálya és van élet.
A kikötő ugyan nincs nyitva
télen, de a Balatonfüredi Yacht
Club támogat bennünket, beállhatunk hozzájuk.
Gerő Andrásnak vízi emberként a nyári hajózásról is
megvan a véleménye: – Fontos, hogy legyenek kishajók a
Balatonon – mondja.
– Drámaian csökkent a sólyáról vízre tehető jollék szá-

ma, miközben egyre több a
nagyhajó, a méretük egyre
nagyobb, a kikötői helyekért
pedig sorba kell állni. Itt elsősorban a szabadidős kishajózásra gondolok.
A hivatalos definíciótól eltérően kishajónak a tréleren
szállítható, sólyáról vízre bocsátható hajókat nevezem. A
kedvtelési célú hajók már a
XIX. században megjelentek,
hajóépítő vállalkozások települtek a tó köré, és egyre több
követője lett az arisztokrácia
gyönyörűséges hóbortjának.
Az is vitorlázhatott, aki nem
engedhette meg magának az
angol hajóácsot, csak egy kisebb hajóra futotta neki. Jöttek
a sportcélú onedesign hajók
– a Snipe és a Kalóz – és a
szerényebb felszereltségű túrahajók. Az ötvenes évektől a
rendszerváltásig a szocialista
üdültetési politika és a javuló
mobilitás évente több százezer
embert terelt a Balatonra, a
nyaralók pedig a strandoláson
túl eveztek és vitorláztak.
Voltak evezős Balatoni Dingi
csónakok, amik azóta eltűntek, most vannak helyettük az
életveszélyes, ízlésromboló,
tájidegen, színes-giccses műanyag úszóalkalmatosságok.
A rendszerváltás után gombamód szaporodtak a kikötők,
trendi lett a vitorlázás, de
egyre nagyobb, tőkesúlyos
hajókkal. Ezeknek hely kellett, így a sólyák eltűntek. Az
új marinák gyakorlatilag zárt
rezervátumok, ahol az értékes
nagyhajókat biztonságosan
lehet tárolni, a kishajók elhelyezésére és vízre tételére viszont már nem jut hely.
Olaszországban például a
közösségi sólyatér a promenád
része, és a város kötődését
mutatja a tenger irányába.
Sokan ismerik a legérzékletesebb példát, a világ egyik
legszebb városát, Portofinót.
Tudták, hogy egy sólya közelében mindig történik valami
érdekes, ezért a Ligur-tenger
festői öblét körbeölelő városka szívében a központi tér
teljes szélességében befelé lejt
a tengerbe, megkönnyítve a
kishajók vízre bocsátását. A
látvány miatt ide települnek az
éttermek és a kávézók teraszai.
A sólya használata – vagyis a
látvány, a show – más városokban is többnyire ingyenes,

a hajósok a parkolóért, a bámészkodók pedig az éttermekben fizetnek. Innen mennek
vízre a helyi vitorlásklubok
gyerekhajói és a vitorlásiskolák tanulói. Így van ez a tavak
esetében is: a német és az
osztrák tavak megközelíthetőek a városközpontból, esetleg
a kemping vagy a szálloda
saját sólyáját is használhatja a
tréleres hajós. A skandináv
országokban a vitorlásklubok
nincsenek kerítéssel elzárva:
állványon állnak a kishajók
egy tengerparti közparkban, a
klub épülete pedig egyike a
sétány melletti építményeknek. Az arra járó nem érzi,
hogy kirekesztett lenne, sőt,
inkább ő maga is a hajós közösséghez tartozónak tekinti
magát. A kishajós tréleren
tartja a hajóját, a vízre tételhez
jól megközelíthető sólyára van
szüksége, a közelben parkolóval, ahol az autóját és az utánfutóját tárolhatja, amíg a vízen
van. A balatoni önkormányzatok területén nem jellemző az
ingyenes sólyahasználat, legtöbb helyen nincs is sólya.
Vihar esetén sehol sincs
olyan szigorú korlátozás, mint
a Balatonon. Első fokú viharjelzés idején egy ötszáz méteres parti sávba kényszerítik a
kishajókat, míg külföldön általános gyakorlat, hogy a
parttól háromszáz méteren
belül nem is tartózkodhat kishajós. Véleményem szerint a
jelzőrendszer legyen az, amit
a nevében is hordoz: jelezzen.
A hajós pedig legyen tisztában
a képességeivel és hozzon
időben döntést, hogy folytatja-e az útját, vagy bemegy az
első biztonságos kikötőbe.
Nálunk megakadályozzák
a vitorlázókat abban, hogy
megszerezzék a szükséges
tapasztalatokat az erős szeles
hajókezeléshez, a váratlan
helyzetek biztonságos megoldásához, pedig kérhetnek segítséget, ha bajba jutnak. Ezt
a tudást nem lehet egy vitorlástanfolyamon elsajátítani.
Ha a kishajósokat eltiltjuk az
erős szeles tapasztalatok megszerzésétől, akkor ne csodálkozzunk a nagyhajókban ülők
szerencsétlenkedésein. Meg
merem kockáztatni azt a kijelentést, hogy csak kishajóban
lehet megtanulni igazán vitorMórocz Anikó
lázni.

Nehéz tavasz vár a kézilabdázókra
Veszprémi verességgel
indult a szezon, majd
nyertek Budakalászon
és behúzták idehaza
az Eger, a Fradi és a
Gyöngyös elleni meccseket, de pontot hagytak
Dabason.
Így érkeztek Szegedre, ahol
belefutottak egy csúnya vereségbe. Az eredmény és a mutatott játék egyaránt lehangoló
volt. A megrendítő pofon után
jött még egy, vagy talán még
annál is nagyobb. Ráadásul
itthon és egy papírforma szerint
gyengébb ellenféltől, a Komlótól. Ezt követte a váci siker,
majd a Tatabánya elleni hazai

rangadó. Egy rendkívül harcos
meccsen sajnos elvitték mindkét pontot a „bányászok”.
Közben az EHF-kupában a
hazai siker után csapatunk
spanyol ellenfele minden nehézség nélkül túljutott rajtunk.
Jöttek a kiesés elől menekülőkkel szembeni meccsek és az
Eger elleni Magyar Kupa-találkozó. Nem sziporkázóan, de
biztosan abszolválták azokat,
majd a Csurgó elleni rangadóval zárult az ősz – sajnos sikertelenül. Ezzel a középmezőny
közepén, a hatodik helyen telelhettek.
Sajnos a közvetlen riválisok
elleni öt találkozóból hármat
veszített a BKSE. Ráadásul

ebből kettőt Füreden! Vagyis,
a BL-szereplők és a tabella
hátsó felében állók ellen hozták
a papírformát, de a közvetlen
riválisokkal szemben negatív
lett a bizonyítvány.
Nehéz tavasz vár a Füredre.
A vetélytársak elleni idegenbeli rangadók közül minimum
kettőt hozniuk kellene – az
itthoni, Csurgó elleni mellett –,
és nem engedhetnek meg maguknak egy újabb dabasi jellegű pontvesztést sem. Talán
csak a Magyar Kupában tűnik
simábbnak a pálya.
A korosztályos füredi csapatoknak sem lesz könnyebb a
tavaszuk, de ők szép őszi sikerek után várhatják a rajtot.

Kárpáti Krisztián U21-es csapata a felnőtt második vonalban, míg Kis Ákos serdülői a
korosztályos bajnokságban
egyaránt a dobogó harmadik
fokáról folytathatják a bajnoki
küzdelmeket. Mind a felnőttmezőnyben elért helyezés,
mind a sok sérülés hátráltatta
serdülők eredménye csak dicséretet érdemel. Ha az ő szereplésük elismerésre méltó,
akkor az ifjúsági csapaté meg
egyszerűen hibátlan. A szintén
Kárpáti edző irányította ifik
pontveszteség nélkül abszolválták az őszi szezont. Ezek az
eredmények megalapozhatják
az utánpótlásunk tavaszi szeKGI
replését. 

BALATONFÜREDI NAPLÓ

Megkezdték
a felkészülést
A Balatonfüredi FC
felnőtt labdarúgócsapata
megkezdte a felkészülést
a tavaszi szezonra.
Thomas Sowunmi tanítványai az élen teleltek, ötpontos
előnnyel vezetik a bajnokságot, igen kiemelkedő statisztikákkal: 15 győzelem és egy
vereség. A cél: megnyerni a
bajnokságot és feljutni az NB
III-ba. Ehhez a legfontosabb
lépéseket már megtette a klub,
de az előnybe nem nyugodhatnak bele, hiszen az ellenfelek
bármikor faraghatnak hátrányukból. Így aztán a pirosfehéreknek hozniuk kell minden mérkőzésüket tavasszal,
ha meg akarják tartani az elsőségüket.
– Még nagyon ez elején
vagyunk a felkészülésnek.
Betegségek és sérülések is
nehezítik a dolgunkat, de ezek
ilyenkor várhatóak. A játékosok közül elköszöntünk Molnár Marcelltől, Baranyai
Márktól, az érkezők listáján
egyelőre csak egy név szerepel, Bella Ervin, aki Lipótról
jött. Ezenkívül az utánpótlásból a fiatalok járnak edzésre,
illetve egy 2003-as születésű
kapus is szerepel nálunk próbajátékon. Egy csatárt még
mindenképp kellene keresnünk, hogy a támadásainkat
jobban be tudjuk fejezni. A
fiatalokkal együtt összesen 25
fős kerettel dolgozunk, ha a
fiatalok jól dolgoznak, nekik
is biztosítunk majd lehetőséget a nagy csapatban való bizonyításra. Szeretném, ha a
csapatom tavasszal stabilabb
és nyugodtabb játékot játszana, és próbálna a helyzeteiből
többet berúgni. A célunk nyilván a bajnokság megnyerése,
majd a felkészülés végén kiderül, hogy erre mennyi esélyünk van – mondta a vezetőedző, Thomas Sowunmi.
A csapat az első felkészülési meccsét január 25-én játszotta, hazai pályán 3-2 re
nyertek a Gyenesdiás ellen. A
tavaszi szezon február 29-én
rajtol, a piros-fehérek a Pét
csapatát fogadják majd hazai
környezetben. 
BFN
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Hobbinak indult, olimpia lett belőle
Az idei tokiói nyári
olimpia legfiatalabb
vitorlás-versenybírója
lesz. A Balatonfüredi
Yacht Clubban versenyzőként nevelkedett
Böröcz Bence a nankingi
ifjúsági olimpia és a riói
paralimpia után a tokiói
ötkarikás játékokon is
részt vehet a 27 fős
versenybíróság tagjaként. Mint mondja,
gyerekkori álma valósul
meg ezzel. Sok mindenre fel kell készülnie
a konfliktuskezeléstől
kezdve az erőt próbáló
páratartalmon át az
esetleges cunamiig.
– Az olimpiai részvétel bíróként ugyanazt jelenti, mint
aktív sportolóként: a csúcsot.
Mindig is erre vágytam. Tizenkét év következetes munkája
van ebben. Komoly kiválasztási folyamaton vagyunk túl,
ahol számos adottságot vizsgáltak. 330 nemzetközi vitorlás-versenybíró van a világon,
közülük kerültem be a 27 fős
olimpiai gárdába, nagyon
örülök, hogy tengerpart nélküli országként nemcsak versenyzőként, de szakemberként
is számítanak ránk, magyarokra – így Böröcz Bence.
A tokiói olimpián tíz vitorlás versenyszámban 350 sportoló méri majd össze tudását.
A futamokat a fővárostól
másfél óra autóútra lévő
Enoshima-szigeten rendezik

Sportprogram
8230 Balatonfüred, Horváth Mihály u. Tel.: +36(87)480-196. Fax: +36(87)482-193
e-m@il: balatonkonferencia@t-online.hu
honlap: http://www.balatonkozpont.hu/

Február 9., 11.00–20.00
Teremfutball-bajnokság

Február 14., 18.00

Balatonfüredi KSE–Mezőkövesdi KC
Magyar Kupa felnőtt kézilabda-mérkőzés

Február 15., 10.00–20.00

Teremfutball-bajnokság

Február 16., 10.00–17.00
Mega-játszóház

Február 22.

Balatoni Bringafarsang

Február 22., 18.00

Balatonfüredi KSE–Dabas KC VSE
felnőtt kézilabda-mérkőzés

Február 23., 16.00

Tavaszköszöntő Fúvóskoncert

Február 29.

Teremfutball-bajnokság

A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Böröcz Bence (balról) 2007 óta foglalkozik bíráskodással 
majd, itt tartották az 1964-es
olimpia küzdelmeit is. Böröcz
Bence jó eséllyel a Finn hajóosztály vezetője lesz, nemzetközi versenybíróként a parton
és a vízen is jelen kell lennie,
de a legtöbb feladatot mégis a
versenyszámok utáni esetleges
óvások, a sportolók észrevételeinek kezelése jelenti majd.
– Tokióban nagy a repülő
gépforgalom, ami megzavarhatja a szélmozgásokat, ezért
vitték el a vitorlásversenyeket
a szigetre. Itt viszont több,
halászattal foglalkozó család
él, olyannyira, hogy a versenypályák kijelölésekor figyelembe vették a halászóhelyeiket,
és azokhoz alkalmazkodtak. A
mostani halászok elődei a 64es olimpián is itt voltak, dol-

goztak, ezért aztán nemhogy
nem volt ebből konfliktus, de
a helyi halászok büszkék rá,
hogy folytatják a családi hagyományt, és a vitorlázók
kerülgetik őket. Japán lévén
speciális körülményekre is fel
kell készülnünk, rendkívül
magas lesz a páratartalom,
megfelelő kondíció kell, hogy
a versenyeken végig tudjunk
koncentrálni. Bármikor jöhet
egy kisebb-nagyobb cunami
is, úgyhogy a helyi szervezők
már tervezik, melyik hegyre
kell azonnal felmennünk, ha
helyzet van – mondja Böröcz
Bence, aki önkéntesként végzi
majd a bíráskodást Japánban.
A 28 éves versenybíró 2007
óta foglalkozik bíráskodással,
az utóbbi hét évben a World

Fotó: Cserta Gábor

Sailing nemzetközi versenybírója, a világ legfiatalabbjaként
számos ifjúsági világ- és Európa-bajnokságon vett részt,
majd sorban jöttek a felnőtt
világversenyek is. Szabályértelmezési kérdéseket vizsgál,
szívügyének tartja a hazai vitorlássport fejlődését, a versenyszabályok magyarra fordítását, a folyamatos képzést,
és elkötelezett híve, hogy a
versenyek lebonyolítása közben a sportolók a legjobb
szolgáltatást kapják. Emellett
a trendinek számító E-vitorlás
világbajnokság szabályainak
megalkotásában is részt vesz.
– Speciális sportágról van
szó, ezért a hagyományostól
eltér a bírók feladata is. A vízen előfordulnak viták, amiket

csak a verseny után, a parton
lehet lezárni. Itt van nekünk,
bíróknak nagy szerepünk, hiszen szót kell értenünk az
olykor feldúlt sportolókkal, és
kétes helyzetekben dönteni.
Végzettsége szerint villamosmérnök, jelenleg informatikai fejlesztések projektmenedzsere. Nyolcévesen kezdett
el vitorlázni a Balatonfüredi
Yacht Clubban (BYC), imádta
és imádja a vitorlázást, ha csak
lehet, most is a vízen van, de
mint megjegyzi: a bíráskodás
lett az igazi szenvedélye.
Édesapja a BYC ügyvezető
igazgatója, így adta magát a
kérdés, egyáltalán volt-e esélye arra, hogy ne a vitorlázás
körül forogjon az élete.
– Sok sportágat kipróbáltam, de megragadtam a vitorlázásnál. Természetes volt,
hogy napi szinten megfordultam a BYC-ben, de akkor még
apukám nem dolgozott az
egyesületnél, csak hobbiszinten kedvelte a vitorlázást. Nem
kapacitált különösebben, sőt
azt mondhatom, egymással
párhuzamosan folytunk bele
egyre jobban a vitorlássportba.
A vitorlázás nekem megmaradt komoly hobbinak, ha pedig évente három nagy versenyen ott lehetek bíróként, az
külön öröm – mondta Böröcz
Bence, aki, úgy tűnik, ott lesz
a tokiói olimpia nyitóünnepségén is, mert napokkal a játékok kezdete előtt már a helyszínen kell lennie.

Martinovics Tibor

Aranyérem
a lóczysoknak

Karnevál

A BKSE-utánpótlás Lóczy
gimnáziumba járó fiataljai
Kárpáti Krisztián irányításával megnyerték a diákolimpia győri döntőjét.
A döntőben a veszprémi
Vetésit és a Ferencvárosi
Sport gimnáziumot
előzték meg BFN

Újra karnevál Arácson!
Február 22., szombat

Arácsi

Magyar győzelem a nemzetközi tornán
Le a kalappal! Minden
dicséretet megérdemelnek az ifjúsági válogatott játékosai és a stáb
tagjai a füredi torna
megnyeréséért. Bevállalták, hogy a korosztályuk
elitjéhez tartozókat
hívnak meg, és a megmérettetésen nem
találtattak könnyűnek.
A torna végeredménye: 1.
Magyarország (6 pont), 2.
Dánia (4), 3. Szlovénia (2), 4.
Lengyelország (0 pont).
Természetesen láttuk a hibákat is, de az maga lenne a
csoda, ha ennyi idősen nem
lennének gyenge pontjaik a
játékosoknak. Hiányoztak a
gyors indítások, rossz volt a
koncentráció a heteseknél,
több volt a kelleténél a ki nem
kényszerített hiba. Azonban
harcosak voltak, akartak, jól

kombináltak, bevállalták a
szélsőjátékot és győztek. Az
előbbiek kijavítására pedig
van idő és akarat.
Jó látni, hogy ez az edzői
stáb, Kárpáti Krisztián kapitány és segítői, Pásztor István
és Szabó Imre a nyári remek

vb-szereplés után egy újabb
korosztály sikereit kovácsolja,
illetve ami ennél sokkal fontosabb, újabb tehetségek kibontakozását segíti.
Most egy pár szó a játékosokról. Ennek a csapatnak
ketten – Kretz Ati és Hutvágner

Ákos – stabil tagjai, és a tornán
mutatott erényeit tartósítva
Lakatos Krisztián is melléjük
léphet. Klucsik Máté és Jánosi Tomi is komoly lépéseket
tett, hogy meggyőzze az edzői
stábot.
Király G. István
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